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As principais caractenst1cas de um pó ceram1co a ser utilizado na produção de 
cerâmicas avançadas são homogeneidade química, pequeno tamanho de partícula, 
estreita distribuição de tamanho de pa1tícula, desaglomeração ou aglomeração fraca. O 
controle das características destes aglomerados tem se revelado de extrema 
importância na preparação de microestruturas densas e homogêneas, pois influencia o 
comportamento do pó mediante compactação, especialmente a distribuição de poros no 
compactado a verde . 

Por possibilitar misturas a níveis moleculares, a precipitação homogênea tem sido um 
processo bastante utilizado na síntese de pós cerâmicos. Desta forma , uma melhor 
compreensão dos fenómenos que regem a precipitação, a dispersão e a agregação de 
partículas coloidais se faz necessária para que se possa atuar sobre o processo a fim de 
se obter pós cerâmicos com as características desejadas. 

Neste contexto, este trabalho discute os aspectos teóricos relacionados à nucleação e 
ao crescimento de partículas, à estabilidade de dispersões coloidais e aos processos de 
aglomeração (teoria DL VOe DL VO estendida, efeito da adição de agentes orgânicos). 
O potencial de utilização de algumas técnicas experimentais na avaliação do grau de 
dispersão, tais como viscosimetria e análise de mobilidade eletroforética, também é 
discutido. 
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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração de materiais cerâmicos com propriedades específicas fez com que 
diversos pesquisadores investigassem métodos de síntese de pós cerâmicos utilizados 
como matéria-prima na produção de cerâmicas avançadas . Dentre as principais 
características destes pós, pode-se destacar: pequeno tamanho de partícula; estreita 
distribuição de tamanho de partícula; homogeneidade química e desaglomeração ou 
fraca aglomeração dos pós. A aglomeração de pós cerâmicos pode ocasionar uma 
dificuldade na densificação do material em baixas temperaturas de sinterização, o que 
pode provocar a formação de defeitos na peça e, por conseguinte, falhas estmturais. 

A síntese química de pós cerâmicos, notadamente a precipitação a partir de soluções 
homogeneas, tem se destacado na obtenção de pós cerâmicos com as características 
desejadas. Mais recentemente, estudos envolvendo a utilização de polímeros e 
surfatantes como dispersantes durante a etapa de precipitação com a finalidade de 
produzir pós monodispersos vêm sendo realizados. 

Dentro deste contexto, este trabalho se propõe a discutir os aspectos fundamentais 
da síntese de pós cerâmicos monodispersos. Na primeira parte, os mecanismos que 
regem a precipitação, tais como nucleação e crescimento de partículas serão 
abordados. Em seguida, aspectos teóricos relacionados à estabilidade de dispersões 
coloidais e aos processos de aglomeração são discutidos. Concluindo, serão 
apresentadas investigações realizadas em diversos sistemas cerâmicos para a produção 
de pós monodispersos à luz da teoria discutida anteri01mente . 

2. PRECIPITAÇÃO A PARTIR OE SOLUÇÕES HOMOGÊNEAS 

A precipitação a partir de soluções homogéneas permite um controle preciso das 
características físicas do precipitado desde que a supersaturação da solução ocona 
uniformemente . Desta forma, as etapas de nucleaçâo e crescimento das par1ículas 
ocorrem separadamente e sequencialmente. Esta técnica essencialmente se utiliza de 
reações químicas cuja cinética limita a velocidade de fornecimento das espécies 
responsáveis pela supersaturação [ l ]. 

Particularmente na produção de pós nanométricos monodispersos, parâmetros como 
concentração dos reagentes (concentração do precursor do pó deve ser inferior a 
0,05mol.dm·\ pH (próximo do limite de solubilidade do pó cerâmico a ser 
produzido), velocidade de aquecimento, temperatura, ânion correspondente ao sal 
metálico solúvel , reação de precipitação e condições de envelhecimento devem ser 
criteriosamente selecionados [2]. 
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2.1 NUCLEAÇ'ÃO 

A fonnaçâo de uma nova fase sólida é denominada nucleaçâo. Para que esta ocorra, 
bem como o crescimento das partículas, necessita-se de uma supersaturação da solução 
que pode acontecer, dentre outros métodos, por uma reaçào química que produza 
espécies insolúveis. 

A nucleaçâo pode ser classificada como: nucleação homogénea primária, nucleação 
heterogénea primária e nucleação secundária [3]. 

A nucleação homogênea primária ocorre sem a presença de uma interface 
sólida. Neste caso, moléculas do soluto na solução supersaturada se combinam para 
fonnar embriões, que vem a ser células unitárias do cristal. A soma das contribuições 
de energia livre referentes à fonnação da nova superficie e à supersaturação da 
solução fornecem a energia livre total do embrião. 

A Figura 2.1 apresenta esquematicamente a variação da energia livre total do 
embrião em função de seu raio para situações onde a supersaturação, ou seja a razão 
entre a concentração do soluto em solução e a concentração de saturação do soluto 
nesta solução, é inferior a I (curva A) e onde a supersaturação é superior a I (curva 
8). Esta figura mostra ainda que para uma supersaturação inferior a I, a energia livre 
total do embrião é continuamente crescente, o que indica a não espontaneidade de sua 
fonnaçào. Por outro lado, para uma supersaturação acima de I, verifica-se a existência 
de uma energia livre total máxima associada a um determinado tamanho de núcleo 
denominado raio crítico. Embriões maiores que o raio crítico se estabilizam pelo 
decréscimo de sua energia livre total pelo seu crescimento. 

A velocidade da nucleaçào homogênea primária é extremamente inOuenciada pela 
supersaturação da solução, sendo definido inclusive uma supersaturação crítica a parlir 
da qual há um aumento sensível desta velocidade [3]. 

A nucleação heterogénea primária ocorre na presença de uma interface sólida 
estranha ao sistema (sementes). A velocidade da nucleação heterogénea é bastante 
semelhante à da nuclcação primária, a menos pela substituição da energia superficial 
da interface sólido-solução pela energia superficial da interface sólido-semente. Ja a 
nucleação secundária ocorre na presença de uma interface de uma partícula do próprio 
soluto. 
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Figura 2.1 - Representação esquemática da variação da energia livre total do embrião 
em função do tamanho do núcleo (curva A: supersaturação inferior a I, 
curva B: supersaturaçào superior a I) 

2.2 CRESCIMENTO DE PARTÍCULA.\' 

O crescimento de partículas a partir de um núcleo ocorre segundo a sucessão das 
seguintes etapas: difusão das espécies do soluto em direçào do núcleo; adsorçào 
superficial ; difusão superficial ; reação superficial e integração do soluto na estrutura 
da partícula [3-5] . 

A difusão das espécies do soluto da solução supersaturada em direção do núcleo 
depende linearmente do gradiente de concentração e inversamente da espessura da 
camada de difusão ou do tamanho do núcleo f4]. 

No que se refere à adsorçào superficial, diversos modelos de adsorçào utilizando 
diferentes isotermas de adsorção (Langrnuir, Temkin e Freundlich) foram 
desenvolvidos [ 4 ]. 

A difusão superficial depende sensivelmente da supersaturação, do tamanho e da 
morfologia da partícula. Quando o núcleo possui uma superfície irregular ou diversos 
sítios superficiais disponíveis para o crescimento, a difusão superficial deixa de ser 
uma etapa controladora do processo [3 ,4] . 

As etapas de reação superficial e de integração à estrutura da partícula podem estar 
interligados dependendo do mecanismo de reação superficial. No caso de íons de 
cargas opostas estarem se integrando sucessivamente na superfície ou de moléculas 
incorporadas na estrutura da partícula imediatamente após a reação superficial , hà uma 
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combinação física e matemática destas etapas. No entanto, quando moléculas são 
fonnadas na superfície e precisam se movimentar para sítios superficiais disponíveis 
para o crescimento, estas etapas devem ser analisadas separadamente. 

2.3 PRO/JUÇA~O JJE PARTÍCULAS MONOIJISPERSAS SEGUNDO 0.\' 
FUNDAMENTOS DE NUCLEA('A~O E CRESCIMENTO /JE PARTÍCULAS 

Partículas rnonodispersas podem ser obtidas a partir de um controJe rígido da 
geração das partículas de soluto. Essencialmente, deve~se atingir a supersaturação 
crítica dos precursores do soluto a fim de que urna grande quantidade de núcleos seja 
formado em um pequeno intervalo de tempo. Desta fonna, a concentração do soluto 
em solução decresce drasticamente a níveis inferiores aquele necessário para que a 
nucleação continue ocorrendo, ou seja, abaixo da supersaturação crítica. Entretanto, 
esta concentração ainda é suficiente para o crescimento das partículas sem que haja 
uma nucleação secundária. Assim, todas as partículas crescem segundo a mesma 
velocidade e, portanto, são rnonodispersas [5 ,6]. Ressalta-se que deve-se monitorar a 
velocidade de adição de espécies precipitantes através de reação química para que esta 
não seja superior à velocidade de crescimento das partículas. Urna representação 
esquemática da variação da concentração com o tempo é apresentada na Figura 2.2 
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Figura 2.2 - Representação esquemática da variação da concentração do soluto em 
solução com o tempo na produção de pós monodispersos. 
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3. -ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA QUÍMICA DE COLÓIDES 

Pesquisas em cerâmicas avançadas têm sido cada vez mais realizadas com a 
finalidade de se desenvolver um maior controle da composição, da microestmtura, do 
tamanho e da morfologia dos pós cerâmicos. A fim de que se tenha peças cerâmicas 
densas e homogêneas, necessita-se que o pó cerâmico produzido tenha tamanho da 
ordem de nanometros com estreita distribuição de tamanho de partícula e controle das 
características dos aglomerados. 

Ao se utilizar a precipitação como processo de produção de pós cerâmicos, estes 
passam a pertencer à categoria de materiais denominada colóides. Colóides consistem 
de uma fase dispersa (ou fase descontinua) distribuída uniformemente em um estado 
finamente dividido (1-IOOOnm) em um meio de dispersão (ou fase contínua)f7]. Dentre 
os principais sistemas coloidais pode-se destacar: aerossóis ( dispersões de gotas e 
partículas sólidas em um gás); emulsões (dispersões de gotas finas de gordura em uma 
fase aquosa); suspensões coloidais ou sóis (dispersões de pattículas sólidas finas em 
um meio líquido); géis (dispersões de macromoléculas em um líquido); dispersões 
sólidas (dispersões de partícula de sílica sólida em uma matriz sólida ou de partículas 
de ouro em vidro) e colóides por associação (moléculas de sabão ou substâncias ativas 
supetiicialmente se associam para formar pequenos agregados, micelas, em água)[7,8] 

No caso de sistemas coloidais, a química superficial ocupa um papel destacado. 
Devido às reduzidas dimensões das partículas, ou seja à sua elevada área superficial 
específica, o comportamento das moléculas superficiais se toma mais relevante. 

3.1 -TERMODINÂMICA DE ADSORÇÃO A PARTIR ])E SOJ.UÇlJES/7-JOf 

A superficie é considerada uma região de transição de dimensões moleculares na 
qual há variação de composição de urna fase para a outra. Portanto, existe urna região 
interfacial, o que dificulta o estabelecimento de um plano onde haja a divisão das duas 
fases e, assim, identificar o perfil de concentração das espécies. Esta região interfacial 
possui propriedades termodinâmicas definidas por quantidades de excesso supedlciais, 

Gibbs considerou que, independente do plano superficial, pode-se definir os 
volumes da fase a, V", e da fase [3, V11

, em termos do volume total do sistema, V, 
como: 

I'= vu + 1' 1' (Eq.3. I) 
ou seja, a região interfacial possui volume Vs = O. Qualquer outra propriedade 

extensiva deve ter valor nas fases a e [3, bem como uma certa quantidade de excesso 
superficial. 

Seja um sistema constituído de uma solução líquida e uma fase sólida cuja 
superficie é homogênea e plana. 

dlf = 42uEI" + i#'I/EI" (Eq. 3.2) 
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onde: U é a ener~ia intcma do sistema 
0RFV é a quantidade de calor fornecido ao sistema reversivelmente 
WREv é a quantidade de trabalho efetuado sobre o sistema reversivelmente 

O WRtv deve ser subdividido em diversas contribuições: volumétrica; química e 
superficial. Desta fórma: 

ôH-;11,.- = -pdV +L jl,dn, +adA 
onde: pé a pressão do sistema; 

IJ; é o potencial químico da espécie i; 
n; é o número de moles de i. 

Sabendo que: 

f:{!m,.,. = TdS 

onde: T é a temperatura do sistema; 

S é a entropia do sistema. 

Consequentemt:nle: 

d(J = TdS - pdV + L J.l,dn, +adA 
A energia livre de Gibbs é dada por: 

(Eq.3.3) 

(Eq.3.4) 

(Eq.3.5) 

G = (J +pi"-"/:\' (Eq.3.6) 

d<1=1üp - .\üT+LJi,dn, +adA (Eq.3.7) 

Considerando dT,dp=O e a e jl, constantes em relação à área A e a n;. 
respectivamente : 

(} = LJI,II, + uA 

Derivando a equaç<lo 3.8 e substituindo na equação 3.7, 
Gibbs-Duhem (hJ .l lJ) 

- l"dp + SdT = Ln,dJ.I, + Adu 

(Eq.3.8) 
obtém-se a Equação de 

(Eq.3.9) 

O número de moles da espécie i em solução, n,, é na realidade a diferença do 
número de moles inici;tl da espécie i na solução, n,u e do número de moles da espécie i 
adsorvido na supcrflcie, n,s, ou seja : · 

n, = n," -n,' = c,l'- r, A (Eq.3.10) 
onde: c, é a concentração da espécie i na fase líquida; 
f; é a concentraçilo de excesso superficial (= n,S/ A) 
Para que se possa estabelecer a adsorção das espécies na superfície, é necessário 

definir a localizaç<lo Definindo o solvente como a espécie I, arbitra-se que: 
n, 

V =- (Eq.3.11) 
c, 

o que significa que n1=n1
11, ou seja, não há adsorção de solvente na supetfície (n 1s=O 

ou f1=0) e que o volume da região interfacial, Vs=O. 
Sabendo que: 

d(} = dG 11 + cJ(;·' 
d( ;" =I 'dp- S" d"/' + J.l,dn," 

d(} -' = - S"'dl+ LJ.J,dn;' +adA 
1 
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onde: se B estão associados à superfície e à solução , respectivamente : 
L se refere à inexi stência de moléculas do solvente na superfície . 
' 

O critério de estabilidade do sistema é estabelecido pela ener!!ia livre de Helmholt z. 
F, aplicada a sistemas abenos com troca de matéria ou a sistemas fechados onde 
ocorrem variações de composição. 

J. = I I - J:\' 
dF = dF 1

' +di· ·-' 

c/F
15 

'""-S" dT - pdl" + L ;t ,dn :' 

de;' = -,\'·'di + L p , dn ;' + n~./~ 

Nota-se que dGs=dF~ . ou SeJa : 

G -' = F ' = -S -' T -t L p ,dn' + n: ·1 

Ponanto. 

-Iii.\' -' -t Ln,' dp c Ada " ( I 

(Eq .3. 15 ) 
(Eq .3. 16) 

(Fq.3. 17) 

(Fq .3 18) 

(Fq .3 19) 

(Fq .3. 20l 

A equação 3.20 é equivalente à equação de Gibbs-Duhem para propnedades 
termodinâmicas superficiai s Rescrevendo a equaçào anterior por unidade de ilrea . tem
se que a Equação de Adsorção de Gibbs. 

S-' 
---;; J I-t- Lf,dJJ +da =C (Eq.3 .21 ) 

Para temperatura constante 

da= - " r ,clp 

Em soluções diluídas idealmente à pressão constante 
cl_u = lU di n c 

da= -RT' r dln , 

(l _q ~ 2:.'1 

1 Eq .~ . 2:; 1 

( Eq 3 2-l J 

Quando há um aumento da concentração de uma fase está\el. ha um decre~cmw da 
tensão superf1cial Substilnc1as que se adsorvem fonemenre em uma mteliace e 
consequentemente provocam a redução acentuada da teusãc' superficial sàc' 
denominados surfatantes ou a!!entes ativos superfi c ialmente . Frn um SIStema onde ha.1a 
somente um so luto· 

a-a. = -IUTdin c 

onde cr" é a tensão superficial do solvente puro 

(Eq.3 .25l 

Em sistemas fluid oisólido mede-se r experimentalmente e. ass1m. calcula-se c:r . 
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3.2 DUPLA CAMADA EI.É::TRICA {7,H,I0-13J 

Em geral, partículas sólidas em meio aquoso apresentam cargas superficiais que 
podem se originar devido à: 

• dissociação ou adsorção preferencial de espécies iónicas, denominados 
íons determinadores de potencial (IDP); 

• substituição isomórfica de íons da rede cristalina; 
• quebra de ligações na superfície devido à cominuição do material 

A adsorção de íons detenninadores de potencial na superfície das partículas tàz com 
que haja uma distribuição de íons na sua vizinhança. Esta distribuição consiste na 
aproximação dos íons de carga contrária aos IDP (íons contrários) e na exclusão dos 
íons de mesma carga ( co-íons) desta região. a fim de que a neutralidade elétrica sei a 
mantida. A região carregada próxima a superlicie e a região da solução onde há o 
balanço de cargas (camada difusa) constituem a dupla camada elétrica. 

A distribuição dos ions da espécie i é descnta por uma distribuição de Boltzmann 
onde os ions são considerados como cargas pontuais que mteragem unicamente através 
das forças de Coulomb. 

Í Z J't'tx ) 1 
c (x ) =. c( x )exp~ --· ---i (Eq.3.26) 

I I ' I /\ / I 

onde: c,(x) é a concentra -,:ão de ions da espécn: i a uma d1stánc1a x da superfície : 
c,( o:) é a concennaç· fw d<.' íons da espécie i no selo da solução. 
Z, é o numero de car!!a do 1011 . 
J é a constante de F arada:- . 
lf'(x ) é o potencial n~1 dupla camada a uma d1 stàncJa x da superflcie 

A densidade de carga. p(x) . é obtida por 

p(x) = I:C. (x) Z ,c 

onde: e é a carga elementar 
A equação de Poisson pennite relacionar I.J'(x) e p(x) 

' p(x) 
V''t'(x) - - --

CJ', (x) 

onde: Eo é a permissividade no vácuo; 
E,(x) é a constante diclétrica a uma distância x da superfície 

(Eq .:l .27) 

(Eq.3.28l 

A teoria de Gouy e Chapman assume que os valores da densidade de carga 
superficial, p', e o potencial superficial. I.J' ' = I.J'(x=O) são médios, que a superficie é 

plana e que E, é independente da força do campo elétrico. Portanto, para um eletrólito 
indiferente, a densidade de carga da camada difusa, p", é dada por 

{'z:J'l'' ) 
-p'' = {81Ut: e c(oc:)}sin --

" ' 2/U' 
(Eq.3 .29) 

Devido à neutralidade elétlica da dupla camada, r" = -r' 
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A teoria da dupla camada permite calcular a concentração de excesso superficial de 
cátions, r', e de ânions, r, da camada difusa para compensar a carga superficial. 

v (2RTc c c(oo))o. ~r ( Z:J't' ·'· J l 
r '· = z~;, l ex'\- 2Rr - tj (Eq .3.30) 

-.o = (2RTt:., c,c(oo))o.~lí (Z3't's J- lj 
r i Z'3' ex'\ 2RT 1 (Eq.3.31) 

A capacitância da camada difusa, C0 é dada pela diferenciação de p em relação a 
'f's. Portanto: 

( 
3' )o.~ 

onde: K = -R, . L:c,Z , 2 

c.,c, 7 

, ( Z3't'
8

) 
C0 = c,c, KCOS'\ ;RT (Eq.3.32) 

(Eq .3 33) 

K-
1 é denominado comprimento de Debye-Hückel ou espessura da dupla camada 

elétrica. 
Stern promoveu modificações importantes na teoria de Gouy-Chapman. 

Inicialmente, considerou que os íons adsorvidos na superficie possuem raio iônico o 
que determina a existência de uma distância mínima entre estes e a superficie. 
Assumindo que a carga destes íons esteja concentrada em seus centros, a camada livre 
de cargas entre a superficie e o plano que passa no centro deste íons (plano de Stem) é 
conhecida como camada de Stern. Outra contribuição importante é a interaçào de 
forças de natureza química ou específica. No modelo mais simples, o plano de Stern é 
também o plano de adsorção dos íons adsorvidos especificamente . 

p ' =-(p /) - P E ) (Eq 3.34) 

onde: pE é a densidade de carga adsorvida especificamente no plano de Stem. 
Uma representação esquemática da distribuição de potencial segundo o modelo de 

Stern-Gouy-Chapman é apresentada na Figura 3.1 . Nota-se que, na camada de Stern, o 
potencial cai lineannente entre 'f'' e 'f'"- Em geral, lf'' é bem maior que lf'u, 
principalmente na presença de íons adsorvidos especificamente. Na camada difusa, 
utiliza-se a equação3 .29 substituindo-se lf'' por lf'D e p' por -pu. 

Quando um campo elétrico é aplicado ao sistema, há um movimento relativo entre a 
fase sólida, incluindo uma camada de solvente próxima à superficie, e a camada difusa 
Este movimento relativo é causado pelas cargas opostas da superficie da fase sólida e 
do solvente. De outra forma, campo elénico é gerado quando se força o movimento 
relativo das partículas e da camada difusa . 

Dentre os fenômenos eletrocinéticos, a eletroforese é a mais utilizada. Ela se baseia 
no movimento de partículas em suspensão em relação a um meio estacionário devido à 
aplicação de um campo elétrico no sistema. 
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Figura 3. I -Representação esquemática da distribuição de potencial segundo o modelo 
de Stern -Gouy-Chapman[ I O] 

A técnica de microelctroforese é utilizada em suspensões muito diluídas. O 
movimento da panícula pode ser observado por uma imagem obtida através de uma 
câmera acoplada a um ultramicroscópio com iluminação de campo escuro. Métodos 
alternativos de avaliação da velocidade das partículas se utilizam do efeito Doppler na 
luz espalhada pelas partículas em movimento. Mais recentemente, equipamentos 
automatizados equipados a laser permitem medições mais rápidas e precisas. A 
metodologia experimental consiste em colocar a suspensão diluída da partícula em 
uma célula de seção transversal cilíndrica ou retangular. Um eletrodo é posicionado em 
cada saída da célula c urna diferença de potencial elétrico é aplicada. As partículas se 
movem na direção do elctrodo apropriado e a velocidade (V0 ) é medida . A mobilidade 
elétrica de uma pa11i~.:uli:1 coloidal carregada (J.it,) na presença de um campo elétric0 
fraco é linearmente relaciOnada ao campo elétrico (E): ,. 

f.', "' 
1

:. (Eq. 3.35) 

Esta mobilidade está associada a0 potencial no plano de cisalhamento entre 
partícula/camada de clctrólito e .a camada difusa . Este potencial é denominado 
potencial zeta (Ç). Considerando o equilíbri0 entre forças eletrostitticas e viscosas. 
tem-se que: 

onde : q é a carga elétrica da partícula : 
TJ é a viscosidad~: do meio; 
a é o raio da pani<.:ula mais a espessura da camada de líquido deslocada . 
e 

Portanto: 

q ç = - - -
4m.n 

(Eq.3.36) 

(Eq.3.37) 

(Eq .3.38) 

Para panículas grandes e eletrólitos com alta força iónica ( Ka> I 00), a equação de 
Smoluchowski pode ser usada : 
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1J 
Ç= -- JI 

1: • 

Para Ka< I, a equação de Hückel pode ser adotada: 
y 31J 
" 2c Jl , 

(Eq .:l .3 9) 

(Eq .3.40) 

A maiona dos sistemas coloidais se encontram na região de valores de Ka 
intermediários. Portanto, nestes casos, medidas cletroforéticas devem ser expressas cm 
mobilidades eletroforéticas. O ponto isoelétrico (PI E) de um material é definido como o 
ponto no qual a mobilidade eletroforética da partícula é nula . Na ausência de adsorção 
específica de íons na camada de Stern, o PIE e o ponto de carga zero (PCZ), associado 
ao potencial de superfície nulo, coincidem. Este comportamento ocon·e na presença de 
eletrólitos indiferentes como NaCI e KCI com força iónica moderada . Para íons 
multivalentes, geralmente há uma dependência entre o valor do PIF e a concentração do 
eletrólito, o que significa que PIE e PCZ são diferentes. Visto que tanto o PCZ quanto o 
PIE não são afetados por forças hidrodinâmicas ou polarizações, as medidas 
eletroforéticas podem auxiliar no monitoramento das mudanças do PIE . Estas mudanças 
podem ser causadas por modificações nos grupos superficiais ionizáveis, por adsorçào 
específica ou por reação com IDP. 

A Tabela IIL I apresenta valores de PIE de pós cerâmicos obtidos experimentalmente 
por diversos pesquisadores. 

Tabela 111.1 -Pontos isoelétricos de alguns pós cerâmicos[ 12] 

Material I Meio I pHt 'll 

u-StC KNO, 2.5±0,2 

u-StC Na CI -3 

(1-SiC ? - 3 

ShN .. 7 7,5 

ShN4 KNO, 6,5±0,5 

SbN,. NaCI 4,2-7,6 

u-AI,O, 9,2±0,2 

u-AbOl NaCI 8 ,8 

MgO 12,5±0,5 

Y:z03 ? 9 

Y:z03 KNO, 10,6 

v,o) NaCI 8,8 

m-ZrO, ? 5 

1-ZrO, NaCI 6,5 

t-ZrO, + 3mol'lb 7 6 
v,o, 

t -ZrO, + 3mot'lb Na CI 7,7 
Y20 3 

Em soluções concentradas, a técnica de transporte de massa pode ser empregada 
Este método consiste em, mediante aplicação do campo elétrico. detenninar ~~" pela 
quantidade de particulas carregadas transportadas para uma câmara de coleta contendo 
um dos eletrodos. 
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Métodos eletroacústicos são os mais recentes desenvolvimentos para medidas de 
propriedades eletrocinéticas<ll>.l?>. Quando uma suspensão é submetida a uma onda 
ultra-sônica, os centros de carga das partículas e da dupla camada são deslocados um 
em relação ao outro e uma diferença de potencial é criada (potencial de vibração do 
colóide ou potencial de vibração ultra-sônico) . Em oposição, quando um campo 
elétrico alternado é aplicado na suspensão, o movimento eletroforético coerente das 
partículas produz o módulo de amplitude eletrocinética sônica. Observou-se que 
medidas eletroacústicas podem ser realizadas para concentrações elevadas de colóides, 
sendo esta técnica sensível ao processo de coagulação e coalescência. 

3.3 FORÇAS DE VAN DER WAALS 

A força de Van der Waals descreve a força atrativa entre partículas semelhantes em 
um fluido com diferentes propriedades dielétricas [7]. Sua intensidade é bastante 
elevada para pequenas distâncias ( <5nm) [I 6 ]. A partir da fonnulaçào matemática 
para a interação de 2 átomos, foi possível integrar as energias de todos os átomos de 
um material com toda a energia de todos os átomos do outro material Assim, 
detenninou-se a força atrativa de Van der Waals para pares de corpos de diferentes 
geometrias [ 17]. Para a quantificação deste potencial são definidas constantes de 
Hamaker que são função das propriedades quãnticas, da geometria das partículas e do 
número de moléculas por unidade de volume de partículas [18j Na realidade. o 
cálculo das constantes de llarnaker envolve uma matemática complexa jl9j a partir do 
conhecimento das propriedades dielétricas das partículas e do meio . Contudo, valores 
tabelados para alguns sistemas coloidais podem ser encontrados. 

A força de Van der Waals e essencialmente independente de quaisquer mudanças na 
solução como por exemplo a adição de eletrólito. Mesmo a adsorçào de espécies ativas 
superficialmente (surfatantes) provoca efeitos insignificantes sobre a magnitude desta 
força . 

3.4 FORÇAS REPULSIVAS 1:.:/,ETROSTATICA.\' 

Vários fatores podem acarretar na origem de cargas superficiais, tais como: 
ionização ou dissociação de grupos superficiais; adsorção de íons da solução sobre a 
superficie previamente não carregada (estes íons são denominados íons detenninadores 
de potencial) ; dissolução preferencial de íons superficiais [ 17]. No modelo de Stem
Gouy-Chapman da dupla camada elétrica, apresentado detalhadamente por Hunter 
[20), a equação de Poisson pennite relacionar potencial eletrostático e densidade de 
carga para uma dada distância da superficie. Pode-se considerar que, na superposição 
das duas duplas camadas e!Ctricas, o potencial resultante seja simplesmente a soma dos 
potenciais associados a cada superfície isolada. Esta consideração é bastante adequada 
para potenciais baixos, ou seja, para distâncias expressivas de separação. 
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3.5 TEORIA DLVO (DERJA(IUIN-LANOAU-VERWEY-OVERHEEK) 

A teoria DL VO combina a ação do potencial atrativo de Van der Waals c o 
potencial repulsivo da dupla camada elétrica para se obter o potencial de interação das 
partículas. 

Conforme já foi apresentado, não há variações significativas na contribuição relativa 
à força de Van der Waals no que se refere à mudanças na solução. Portanto, a 
magnitude da força repulsiva eletrostática, que depende das características da solução. 
detennina se o potencial de interesse é atrativo ou repulsivo . 

Algumas situações possíveis são apresentadas na Figura 3.2. Em todas as situações. 
para distâncias muito pequenas a atração de Van der Waals é predominante c, 
consequentemente as partículas se mantêm unidas em um mínimo quase infinito de 
energia de interação, denominado mínimo primário. 

Na Figura 3.2(a), caso haja uma aproximação de partículas muito separadas, estas 
terão que superar uma barreira energética repulsiva. Caso esta barreira seja muito 
maior que a energia térmica das partículas ())KT), na ausência de fàtores externos, as 
partículas se manterão afastadas. 

A presença de mínimos secundários pode ocorrer uma vez que a contribuição 
repulsiva seja reduzida (Figura 3.2(b)). Se a profundidade deste mínimo for superior a 
KT, então pequenos agregados fracamente ligados podem ser formados. 

f 
~ distância entre partlculas 

(a) 

!i 
"' ~ 
"' 'O 

"' ·c, 

~ 
w 

(b) 

distância entre 

partículas 

Figura 3.2 - Curvas de energia de interação para duas partículas coloidais em função 
da distância de separação. A repulsão eletrostática diminui de (a) para (b) 
(6). 

3.6 TEORIA DLVO ESTENDIIJA 

A teoria DL VO foi desenvolvida considerando que a energia de interação das 
partículas era constituída exclusivamente da atração de Van der Waals e da repulsão 
da dupla camada elétrica. No entanto, discrepâncias em relação à teoria DL VO são 
atribuídas às forças de natureza estrutural devido ao rearranjo das moléculas de água 
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na proximidade da superfície ou devido à readsorção de íons dissolvidos do próprio 
material O desenvolvimento de um equacionamento destas contribuições de curto 
alcance ainda se encontra cm uma fase inicial. 

A adsorção química ou fisica de macromoléculas na superficie das partículas 
possibilita a produção de potenciais repulsivos de longo alcance. Ao se colocar em 
contato duas superficies cobertas por polímeros, uma força é gerada devido à 
superposição das cadeias poliméricas. Este efeito pode ser comparado à superposição 
das duplas camadas elétricas que geram a repulsão eletrostática das partículas Em 
geral, a adsorção de polímeros acarreta na repulsão estérica entre as partículas, o que 
possibilita a utilização industrial destes polímeros como estabilizadores de dispersões 
coloidais. A modelagem matemática desta força repulsiva estérica encontra 
dificuldades no fato de existirem diversos fenômenos envolvidos nos diversos tipos de 
adsorção. 

Sabe-se que as forças existentes entre polímeros podem ter caráter atrativo ou 
repulsivo dependendo das características do polímero e do solvente . Da mesma forma. 
a interação de partículas cobertas por polímeros possui contribuições atrativas e 
repulsivas tanto das forças entre polímeros quanto das forças entre polímeros e 
superficie. Caso haja uma atração entre polímero e superficie, havendo sítios 
superficiais desocupados, pontes entre as duas superficies podem ser formadas. Este 
tipo de comportamento é bastante comum para polímeros adsorvidos fisicamente , já 
para o caso de polímeros adsorvidos quimicamente a formação de pontes é bem mais 
dificil. 

Além do tipo de adsorção, a densidade de adsorção do polímero na superficie da 
partícula também é responsável pela formação de pontes atrativas. Para densidades de 
adsorção muito altas, ~:xístirão poucos sítios superficiais livres, enquanto que baixas 
densidades de adsorção são responsáveis por baixas densidades de pontes. Portanto. 
para que pontes atrativas st:jam formadas é necessário que densidades de adsorção 
intermediárias sejam fonnadas. Convém ressaltar que situações de formação de pontes 
poliméricas entre partículas devem ser evitadas na síntese de pós cerâmicos 
monodispersos. 

4. PESQUISAS REALIZADAS EM SÍNTESE DE PÓS CERÂMICOS 
MONODISPERSOS 

A viscosimetria é uma técnica que tem sido adotada na avaliação da ação 
estabilizante de polímeros cm dispersões de material cerâmico. Este método consiste 
em cominuir o material cerâmico t: contactá-lo por um tempo detemlÍnado ao agente 
dispersante, estipulando previamente a razão mássica (dosagem) entre agente 
dispersante e fase dispersa . 

Em geral , análises da mobilidade eletroforética da dispersão são realizadas com a 
finalidade de se investigar a origem da força repulsiva, eletrostática ou estérica. 

Pesquisas envolvendo a utilização destas técnicas em conjunto à avaliação do 
tamanho de agregados tem possibilitado sugerir mecanismos que regem a açào de 
smi'atantes e polímeros na estabilidade de dispersões. 
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Rogan e colaboradores (I~J estudaram a ação estabilizante do poliacrilato de sódio 
nas dispersões coloidais de calcita através de viscosimetria e análise da mobilidade 
eletroforética. As dosagens de poliacrilato de sódio empregadas estavam na faixa de O 
a 28mg por grama de calcita. Verificou-se o efeito estabilizante do poliacrilato de 
sódio pela drástica redução da viscosidade da dispersão observada para baixas 
dosagens adicionadas e a estabilização da viscosidade baixa para níveis de adição mais 
elevados. A variação do potencial zeta em função da dosagem de poliacrilato de sódio 
mostrou que ocorre um máximo de potencial (-52mV), em módulo, para uma dosagem 
de 6mg de poliacrilato de sódio por grama de calcita. A teoria DL VO se mostrou 
bastante adequada para pequenas dosagens, visto que as forças repulsivas eram de 
origem eletrostática. Para dosagens maiores, o aumento da força iônica tomou o 
emprego da teoria DL VO insatisfatório, indicando que as forças repulsivas eram de 
natureza estérica. Por sua vez, valores intermediários de dosagem (2 a 6 mg por grama 
de calcita) produziram dispersões estáveis através de repulsão eletroestérica. 

Kelso e Ferrazzolli<20
J mostraram que diferenças na química superficial de dois 

tipos de pós de alumina provocavam efeitos significativos na mobilidade eletroforética 
das partículas. Tendo em vista este comportamento, quantidades .diferentes de 
dispersantes eram necessárias para a estabilização da dispersão. Verificou-se, também, 
que na ausência do agente dispersante, ambos pós de alumina não dispersavam bem em 
água para valores de pH entre 8,0 e 9,0, devido ao fato de que, nesta região de pH. as 
mobilidades eletroforéticas dos pós são próximas de zero, levando a urna baixa 
repulsão eletrostática. Por sua vez. a presença do agente dispersante promoveu um 
aumento, em módulo, das mobilidades eletroforéticas das partículas, propiciando um 
aumento nas forças repulsivas, evitando a floculação dos pós. 

O comportamento eletrocinético de suspensões aquosas diluídas de Zr02- Y 201 em 
função do pH e da concentração de poliacrilato de amônio (NH 4 PA) foi invest1gado 
por Balmori e colaboradores<21 ) Duas rotas de adição de NH<1PA foram realiz<ldas Na 
rota A, o NH4PA foi adicionado antes do ajuste de pH, enquanto que. na rota B, o pH 
foi fixado previamente à adição de NH4 PA Em relação à influência do pH, observou
se que o tamanho máximo do aglomerado ocorre em tomo do PIE (pH=7,5). o que 
significa em valores de potencial zeta próximos a zero. A adição do dispersante 
provoca um deslocamento do PIE no sentido do meio ácido. Os valores do potencial 
zeta se tomam mais negativos, atingindo -60mV para altas concentrações de NH 4 PA 
(0, I rnl/g ZrOr Y 20 1). Além disso, a quantidade de dispersante necessária para atingir 
este valor é mais alta para dispersões obtidas pela rota A Os resultados foram 
interpretados em termos das características da superficie do óxido e da dissociação do 
NH 4PA, que se inicia em pH=3,5 e termina em pH=8,5. Para valores de pH inferiores 
ao PIE, existem mais sítios superficiais positivos que negativos. O potencial zeta 
decresce gradualmente conforme a adição de NH4PA, visto que a concentração do 
RCoo· ainda é baixa e uma grande quantidade de dispersante é necessária para 
neutralizar todos os sítios positivos. Portanto, a aglomeração para baixas concentrações 
de dispersantes está associada a não saturação da superficie pelas espécies do 
dispersante em solução, de tal forma que esses radicais e moléculas podem unir duas 
partículas. O tamanho do aglomerado médio diminui somente quando o potencial zeta 
tem um valor altamente negativo coincidente à saturação da superficie pelas espécies 
do dispersante, quando há a maximização da repulsão eletroestérica. Para valores de 
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pH superiores ao PIE, o potencial zela diminui mais rapidamente porque cada RCoo· 
adsorvido neutraliza um sitio positivo aumenta a densidade negativa de uma superfície 
já negativa, evitando a aproximação de duas partículas devido ao aumento da repulsão 
eletroestérica. 

A introdução de 0,0 I a O, 1% em peso de álcool polivinil em soluções para a 
síntese sol-gel de zircônia estabilizada com ítria ou céria foi estudada por ll'icheva e 
colaboradores(22

J e mostrou reduzir o tamanho médio do agregado do material 
resultante em cerca de 50%, além de afetar a morfologia das partículas. Estes 
pesquisadores concluíram <Jue o álcool polivinil evita a agregação secundária das 
partículas causada pelas interações químicas. O efeito do surfatante está associado à 
formação de uma camada de adsorção na superfície da partícula. Na presença do 
surfatante, a co-precipitaçào produz agregados de zircônia ligados por forças físicas 
relativamente fracas . 

A adsorçào do ácido poliacrílico na superfície da zircônia em função do pH foi 
investigada por Bigg_s c llealy121

J . A utilização de microscópio de força atômica 
possibilitou o estudo das interações de curto alcance entre colóides cobertos por 
material polimérico. Observou-se que o aumento do pH acarretava em um aumento da 
barreira estérica. AtribUiu-se este comportamento ao aumento da repulsão entre cadeias 
poliméricas conforme a car!!-a do polímero aumenta . 

5. CONCLUSÕES 

A partir do conhecimento dos princípios que regem as interações das particulas, é 
possível selecionar um mctodo de preparação de dispersões adequado para mante-las 
estáveis por um considerável periodo de tempo. Estes procedtmentos incluem o 
monitoramento do tempo de nucleação e a adição de dispersantes CUJa função é gerar a 
repulsão estérica entre as partículas Estes dispersantes podem ser polímeros ou 
surfatantes iônicos 

Diversos pesquisadores na área de síntese de pós cerâmicos por precipitação tem se 
empenhado em estabelecer mecanismos que permitam a estabilidade das dispersões 
coloidais. Assim, toma-se possível a obtenção de pós de tamanho, distTibuiçào de 
tamanho e morfolo~ua de partícula bem definidos em processos reprodutíveis. Neste 
sentido, estudos utilu.ando dispersantes poliméricos bem como a decomposição de 
compostos orgânicos tem produzido resultados satisfatórios. 
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FUNDAMENTAL ASPECTS OF COLLOID BEHAVIOUR lN 
SUSPENSIONS- STlJDV OF CASES 

ARSTRACT 

Ana Paula Almeida de Oliveira 
Maurício Leonardo Torem 

lnvestigations on ceramic powder synthesis are concentrated in obtaining a product 
with chemical homogeneity, small particle size, narrow particle size distribution and 
desagglomerated or weakly agglomerated. The control of agglomeration is extremely 
important in preparíng homogeneous and dense microstructures once it modifies 
powder behaviour toward compactation, specially concerning pore distribution in a 
green compacted part. 

The precipitation from homogeneous solutions has been widely adopted in the 
production of ceramic powders for allowing molecular mixtures. Therefore, a better 
understanding of precipitation, colloidal dispersion and agglomeration phenomena is 
necessary to influence the process in order to obtain ceramic powders with adequate 
clunacteristics. 

Hence, this paper presents a study on theoretical aspects related to nucleation and 
parti ele growth, colloidal dispersion stability and agglomeration processes (DL VO and 
X-DL VO theoríes, effect of the addition of organic agents). The application of these 
fundamentais in monodispersed ceramic powder synthesis are presented for the 
lollowing systems: alumina, zirconia and calcite. 

Keywords: ceramic powders, coagulation, dispersion of colloids 
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