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RESUMO 

 

A pseudoboemita é um oxihidróxido hidratado de alumínio obtido a partir de precursores 

inorgânicos pelo processo sol-gel sendo utilizada como precursor da alumina, como reforço na 

obtenção de nanocompósitos e em sistemas de liberação controlada de fármacos. Nesta última 

aplicação, uma das principais propriedades do material é a apresentação de uma alta área 

específica. A utilização do óxido de grafeno na síntese da pseudoboemita tem a finalidade de 

promover um aumento no espaçamento das partículas primárias de pseudoboemita, que se 

aglomeram nos processos de desidratação do material, aumentando sua área específica por meio 

da presença de maior quantidade de poros no material e proporcionar a obtenção de um material 

com a presença de grupos funcionais (C=C, C-OH, C=O, C-O). Estes centros poderão ampliar 

a gama de substâncias adsorvidas pela pseudoboemita pura. Para avaliação destas propriedades, 

como exemplo, área específica, potencial zeta e diâmetro de partícula, foram variados os teores 

de óxido de grafeno e os precursores inorgânicos utilizados na síntese da pseudoboemita. A 

avaliação dos dados obtidos na caracterização do material, não apontam problemas na síntese 

da pseudoboemita pela presença do óxido de grafeno. O aumento do teor de óxido de grafeno 

promoveu, na maioria dos casos redução da área específica das amostras, no entanto, aumentou 

a estabilidade da dispersão das partículas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: nanomateriais, pseudoboemita, óxido de grafeno, liberação controlada 

de fármacos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Pseudoboehmite is a hydrated aluminum oxyhydroxide obtained from inorganic precursors by 

the sol-gel process, being used as precursor to alumina, as reinforcement in obtaining 

nanocomposites and in controlled drug delivery systems. In this last application, one of the 

main properties of the material is the appearance of a high specific surface area. The use of 

graphene oxide in the synthesis of pseudoboehmite has the purpose of promoting an increase 

in the spacing of the pseudoboehmite primary particles, which agglomerate in the material’s 

dehydration processes, increasing its specific surface area through the presence of a greater 

amount of pores in the material and provide a material with the presence of functional groups 

(C = C, C-OH, C = O, CO). These centers may expand the range of substances adsorbed by 

pure pseudoboehmite. For evaluate these properties, as example, specific surface area, zeta 

potential and particle size, the levels of graphene oxide and inorganic precursors used in the 

synthesis of pseudoboehmite were varied. The evaluation of the data obtained in the 

characterization of the material, does not indicate problems in the synthesis of pseudoboehmite 

by the presence of graphene oxide. The increase in the graphene oxide content, in most cases, 

reduced the specific surface area of the samples, however, it increased the particles stability 

dispersion. 

KEYWORDS: nanomaterials, pseudoboehmite, graphene oxide, drug delivery system 
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m – Massa da Amostra do Pó [g] 

Mbs – Massa do Picnômetro Vazio [g] 

Mbsp – Massa do Picnômetro + Massa do Pó Seco [g] 

Mbspw – Massa do Picnômetro com o Pó Cerâmico Completo com Água [g] 

Mbsw – Massa do Picnômetro Cheio de Água [g] 

MET – Microscopia Eletrônica de Transmissão 

MEV – Microscopia Eletrônica de Varredura 

n – Ordem da Difração de Raios X 

NaOH – Hidróxido de Sódio 

NH4OH – Hidróxido de Amônio 

nm – Nanômetros  

P – Pressão  

P0 – Pressão de Saturação 

PLA – Poli (Ácido Lático)  

PVAL – Álcool Polivinílico 

rGO – Óxido de Grafeno Reduzido 

s – Área Superficial Específica [m²/g] 

Si3N4 – Nitreto de Silício 

SiC – Carbeto de Silício 

SiO2 – Dióxido de Silício 

TGA – Termogravimetria  

UPM – Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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1. INTRODUÇÃO 
 
  

Nos dias atuais, uma parte cada vez mais expressiva da nanociência dedica seus esforços 

à produção de novos materiais. Esse mundo de novas oportunidades é resultado da 

interdisciplinaridade nas atividades de pesquisa e desenvolvimento. A nanociência trata 

principalmente da síntese, caracterização e exploração de materiais em nanoescala 

(POKROPIVNY et al., 2007).  

As características singulares que surgem na nanoescala são basicamente resultado dos 

efeitos de tamanho de partícula. Por nanoescala entende-se a escala de tamanho da matéria onde 

ao menos uma das três dimensões fundamentais do material constitui-se da ordem de 

nanômetros (nm), ou seja, a bilionésima parte do metro (10-9 m). As dimensões diminutas, faz 

com que os efeitos de tamanho de partícula, como por exemplo as interações eletrostáticas, 

forças de Van der Waals, área específica e o movimento browniano, se sobreponham aos efeitos 

de massa como as forças de atrito de gravidade. 

No que diz respeito às aplicações, elas assustam tanto em sua diversidade quanto em 

sua velocidade de desenvolvimento, constituindo uma nova gama de materiais adequadamente 

trabalhados e desenvolvidos não apenas para as condições de aplicação do presente, como 

impulsionam os desenvolvimentos futuros que proporcionam uma vida mais cômoda, segura e 

com melhores condições de bem estar. 

Neste cenário, destacam-se as aplicações voltadas aos sistemas de liberação controlada 

de fármacos, os drug delivery systems. Estes sistemas, que se constituem atualmente como um 

dos estados da arte da nanociência tiveram um crescimento exponencial em pesquisa e em 

aplicações na primeira década deste século sendo até hoje um dos motores que impulsionam o 

desenvolvimento desta ciência. 

Robert Langer, um dos pioneiros nos estudos desta área, em artigo publicado na Revista 

Nature em 1998, descreveu um sistema de liberação de fármacos para áreas direcionadas do 

organismo que ainda era classificado como “sonho” (LANGER, 1998), promoveriam uma 

revolução nos mais diversos ramos da medicina, como por exemplo a oncologia, a imunologia 

e o tratamento da dor, entre outras aplicações. 

Menos de 20 anos se passaram e os sistemas citados por Langer tornaram-se não apenas 

uma realidade da indústria farmacêutica, mas uma das maiores revoluções na forma de 
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administração de fármacos. Dentre os materiais com potencial para atuação em sistemas com 

liberação controlada de fármacos destacam-se a pseudoboemita, o oxihidróxido hidratado de 

alumínio que já tem estudos com eficácia comprovada em medicamentos para controle da 

pressão arterial, caso do Atenolol (NOVICKIS et al., 2013), Acyclovir (MUNHOZ JR. et al., 

2010), Glucantime, (MUNHOZ JR. et al., 2015a) e como ótimo transportador de DOX, um 

quimioterápico utilizado no tratamento de câncer (YAN CHEN, 2013). 

Ao longo dos anos, diversas pesquisas envolvendo a pseudoboemita foram realizadas 

com o objetivo de modificar sua estrutura permitindo uma maior interação dos grupos químicos 

presentes nos fármacos e formação de espaços (clusters) para a inserção deste material. 

Uma possibilidade ainda não estudada é a utilização de um material bidimensional como 

agente modificador da estrutura da pseudoboemita com potencial para aumento do número de 

clusters que possibilitam a formulação de um veículo com maior capacidade de carregamento 

de fármaco, consequentemente, com ação mais prolongada. O material utilizado neste 

desenvolvimento foi o óxido de grafeno (GO) obtido pela esfoliação do grafite obtido por um 

método conhecido como método de Hummers modificado. 

 

1.1 OBJETIVOS  
 

1.1.1 Objetivo Geral  

Avaliar as propriedades e características das pseudoboemitas sintetizadas a partir de 

diferentes precursores inorgânicos tendo o óxido de grafeno como agente modificador de sua 

estrutura para aplicação em sistemas de liberação controlada de fármacos (drug delivery 

systems). 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

Sintetizar a pseudoboemita por processo sol-gel, seguindo diferentes rotas de síntese a 

partir de diferentes precursores, utilizando o óxido de grafeno como um agente modificador de 

estrutura, maximizando as propriedades e morfologia do material obtido para aplicação em 

sistemas de liberação controlada de fármacos. 
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Caracterizar as diferentes composições de pseudoboemita/óxido de grafeno obtidas 

avaliando suas características morfológicas, tamanho de partícula, área específica e 

propriedades térmicas. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

As pesquisas referentes à liberação de fármacos de forma homogênea e por período 

estendido tem dominado a cena farmacêutica nos últimos anos visando a melhora no 

desempenho quanto à absorção no organismo, proteção contra o meio, redução de toxicidade e 

no melhor direcionamento específico para a atuação do fármaco no organismo (SANTANA; 

MARTINS; ALVES, 2008).  Assim, o desenvolvimento dos sistemas de liberação controlada 

de fármacos, os drug delivery systems, movimenta grande parte dos recursos aplicados em 

pesquisa e desenvolvimento neste setor. 

O fator fundamental para o sucesso da aplicação de um determinado material como 

substrato cerâmico é o número de clusters formado para o encapsulamento do remédio. Os 

materiais cerâmicos vêm ao longo dos anos se mostrando eficientes para esta finalidade. O 

exemplo mais evidente é a aplicação da sílica mesoporosa e outros materiais obtidos por meio 

da química do processo sol-gel como os aerogéis.  

O processo sol-gel, por sua vez, permite a síntese de óxidos metálicos complexos por 

meio da síntese de precursores inorgânicos em temperaturas baixas (CAO; WANG, 2014). 

Permite ainda a síntese de partículas de dimensões em escala nanométricas (ou 

submicrométricas) com significativo aumento de área específica e consequente aumento de 

reatividade de superfície. 

Diversos trabalhos já demonstraram a viabilidade do uso da pseudoboemita na 

constituição de sistemas de liberação controlada de fármacos, como os estudos propostos por 

NOVICKIS et al. (2013), MUNHOZ JR. et al. (2010), MUNHOZ JR. et al. (2015a) e YAN 

CHEN (2013).  

A proposta de modificação com o óxido de grafeno não é outra senão promover a 

sinergia de dois materiais de alta área específica, sendo o óxido de grafeno usado com potencial 

de melhorar a estrutura e minimizar a aglomeração das partículas primárias de pseudoboemita, 
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fato observado sobre condições de secagem e envelhecimento estudadas em trabalhos 

anteriores. 

Destaca-se ainda, o ineditismo da síntese da pseudoboemita na presença do óxido de 

grafeno e o estudo das características tais como área específica, estabilidade de dispersão e 

morfologia dos sistemas compósitos formados a partir de rotas de síntese pelo processo sol-gel 

que se utilizam de diversos precursores inorgânicos. Em consulta feita à plataforma Web of 

Science, foram encontradas mais de 100 mil referências de publicações realizadas para o óxido 

de grafeno, o que caracterizada este material como um material emergente nas pesquisas da 

área de Materiais. Na mesma plataforma, cerca de 400 referências foram encontradas para 

pesquisas realizadas com a pseudoboemita, sendo diversas delas do grupo da Engenharia de 

Materiais da Universidade Presbiteriana Mackenzie liderado pelo Professor Doutor Antônio 

Hortêncio Munhoz Junior. A pesquisa associada dos termos pseudoboemita e óxido de grafeno 

na plataforma Web of Science, retorna apenas 4 resultados, dos quais apenas dois estudam 

diretamente as interações deste sistema, artigos estes publicados pelo grupo que realiza este 

trabalho. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

A metodologia do trabalho baseou-se na revisão da literatura com a pesquisa em livros 

e periódicos da área sobre o estado da arte do tema desenvolvido e o potencial deste estudo 

considerando-se seu ineditismo quanto ao potencial do sistema pseudoboemita/óxido de 

grafeno para, entre outras aplicações, serem utilizados em sistemas de liberação controlada de 

fármacos.  

As sínteses foram baseadas em métodos com comprovada eficiência para a obtenção de 

pseudoboemita a partir de precursores inorgânicos utilizando o processo sol-gel, propondo, por 

tratar-se de uma síntese inédita, uma rota para produção dos sistemas compostos por óxido de 

grafeno e pseudoboemita.  

Quanto à caracterização do material, os ensaios foram realizados nos laboratórios da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie por meio de técnicas de análise térmica, isotermas de 

adsorção, microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de energia dispersiva e potencial 



 

23 
 

zeta e no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), onde foi realizada a difração 

de raios X dos sistemas obtidos. 

A análise dos dados foi realizada de forma comparativa entre todas as amostras, 

observando o efeito de cada uma de suas variáveis a partir da realização de um planejamento 

experimental fatorial de três níveis, comparando-se alguns de seus resultados com os obtidos 

para estudos realizados com a pseudoboemita sintetizada com os mesmos precursores 

inorgânicos, sem a presença, no entanto, do óxido de grafeno. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

A utilização dos nanomateriais em sistemas de liberação controlada de fármacos tem 

recebido um grande destaque nas pesquisas efetuadas nesta área. Alguns tipos de materiais, 

como é o caso da pseudoboemita, já mostraram viabilidade para este tipo de aplicação. A 

modificação da estrutura por meio de um nanoagente visa melhorar propriedades fundamentais 

para esta aplicação, tornando o material ainda mais eficiente e adequado para aplicações com 

esta finalidade. 

 

 

2.1 NANOMATERIAIS 

 

 

Nanomateriais são aqueles que apresentam ao menos uma dimensão definida dentro da 

chamada nanoescala (escala definida na ordem de 1 a 100 nm) (ASKELAND; PHULÉ, 2008).  

Os nanomateriais são estudados dentro de uma área chamada nanotecnologia, cujo objetivo é 

estudar os fenômenos físicos, químicos e biológicos dos materiais quando presentes nesta escala 

(DURAN; MATOSO; MORAIS, 2006). 

Dentre estes fenômenos, observados nos materiais em nanoescala, pode-se destacar a 

tendência à formação de aglomerados de partículas devido à ação de forças, dentre as quais 

destaca-se as de Van der Waals, elestrostáticas e movimento browniano (LIMA, 2014). Estes 

eventos, que pouco se pronunciam na macroescala, quando se compara, por exemplo, com a 

força da gravidade (DURAN; MATOSO; MORAIS, 2006), são potencialmente pronunciado 

em escala atômica, podendo comprometer o funcionamento de uma nanoestrutura projetada 

(BERTI; PORTO, 2016). Desta forma, estudos com o objetivo de fazer a manutenção da 

dispersão das nanopartículas, são necessários para a melhoria das propriedades e consequente 

aplicação dos nanomateriais.  

No contexto dos nanomateriais, são de interesse potencial os efeitos induzidos pelo 

tamanho da área superficial, uma vez que o aumento da área superficial representa um 

significativo aumento na reatividade do material (DURAN; MATOSO; MORAIS, 2006), 

desempenhando importante papel nos processos químicos. 
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2.2 SISTEMAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA DE FÁRMACOS 

 

Os sistemas de liberação de fármacos representam uma das maiores evoluções da 

ciência, nos quais, pela característica da nanotecnologia que envolve fortemente os aspectos de 

multidisciplinaridade, tem contribuído de maneira significativa para o tratamento de diversas 

doenças. Entre as aplicações mais visadas estão o diagnóstico por imagens em medicina e na 

área farmacêutica, a administração terapêutica efetiva por um período de tempo prolongado, 

diminuindo os efeitos tóxicos e propiciando melhores condições de controle. 

Neste cenário, as aplicações voltadas aos sistemas de liberação controlada de fármacos, 

os drug delivery systems, constituem-se atualmente como um dos estados da arte da nanociência 

que tiveram um crescimento exponencial em pesquisa e em aplicações na primeira década deste 

século sendo até hoje um dos motores que impulsionam o desenvolvimento desta ciência. Para 

esta aplicação, as nanopartículas de materiais poliméricos e cerâmicos tem se mostrado os 

materiais mais promissores na liberação controlada de fármacos, como por exemplo, na forma 

de filmes poliméricos e na forma de partículas cerâmicas, como o uso da sílica mesoporosa. A 

obtenção de nanomateriais cerâmicos sintéticos para utilização em fármacos está sendo cada 

vez mais estudada, devido à elevada pureza com que podem ser obtidos, para a liberação de 

fármacos destinados ao combate das mais diversas doenças.  

 

2.2.1 Características 

 

Os sistemas de drug delivery, comparados com a ministração de fármacos tradicional, 

possibilita uma abordagem localizada do componente farmacológico. Esta ação localizada 

possibilita, além de uma ação prolongada, a administração de quantidades menores dos agentes 

farmacológicos, o que diminui os efeitos tóxicos e colaterais das drogas. 

A Figura 1 mostra um comparativo entre a liberação controlada (A) e a terapia 

convencional (B), indicando no primeiro caso um maior tempo de permanência dentro da faixa 

terapêutica. 
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Figura 1 - Comparativo dos Sistemas de Liberação Controlada de Fármacos versus Terapias 

Convencionais 

 

Fonte: BRANNON-PEPPAS (1997 apud AOUADA; MATTOSO, 2009) 

 

Os sistemas de liberação controlada de fármacos utilizam diversas estruturas em nano e 

microescalas. São exemplos de veículos transportadores, ou carriers, as micelas, as vesículas, 

os polímeros multifuncionais, os cristais líquidos, as nanocápsulas e as nanoesferas. A Figura 

2 mostra de forma ilustrativa um exemplo destas estruturas. 

 

Figura 2 - Modelos de Veículos de Transporte de Fármacos 

 

Fonte: AZONANO (2016) 

 



 

27 
 

A seleção do tipo de veículo utilizado para a administração de um determinado fármaco 

depende de fatores de seleção dentre os quais se destacam: 

- Propriedades bioquímicas do fármaco; 

- Propriedades bioquímicas do carrier 

- Tempo desejado de duração do efeito 

- Idade, peso e gênero do paciente 

Os primeiros sistemas de liberação de fármacos surgiram na década de 1970, baseados 

em polímeros derivados do ácido lático (PLA). Nos dias de hoje, polímeros (PARISE FILHO 

et al., 2007) e copolímeros (AMARAL et al., 2010) ainda são os materiais mais utilizados para 

a pesquisa de formas de liberação de fármacos. Esta utilização deve-se principalmente ao fácil 

processo de síntese e de manipulação das propriedades físico-químicas dos polímeros. Neste 

contexto, é necessário, destacar duas categorias de sistemas poliméricos: os dispositivos de 

reserva e os dispositivos matrizes (SZYCHER, 1991; LANGER, 1990; RAPRA, 1999). O 

primeiro envolve o encapsulamento de uma molécula bioativa dentro de um envoltório 

polimérico, enquanto que o segundo, relaciona-se à incorporação física do fármaco a uma rede 

polimérica (LANGER, 1996; VOLGESON, 2001). 

Estudos recentes apontam a pseudoboemita como um dos materiais com possibilidade 

de aplicação em sistemas de liberação controlada de fármacos (NOVICKIS et al., 2013; 

MUNHOZ JR. et al., 2010; MUNHOZ JR. et al., 2015 e CHEN et al., 2014, YAN CHEN, 

2013). Outros materiais cerâmicos que merecem destaque para a utilização como sistemas de 

liberação controlada de fármacos são as sílicas mesoporosas cujos estudos recentes apresentam 

uma maior possibilidade de formação de poros (clusters) para o encapsulamento e transporte 

de fármacos (SLOWING et al., 2008; SALVIO NETO, 2010; SOUSA, 2006). 

 

2.3 PSEUDOBOEMITA 

 

Os materiais cerâmicos são materiais inorgânicos e não metálicos, sendo na sua maioria 

compostos por silicatos, óxidos, nitretos e carbetos. Dentro deste grupo destacam-se os óxidos 

de alumínio (Al2O3), o dióxido de silício (SiO2), carbeto de silício (SiC) e nitreto de silício 

(Si3N4). De acordo com suas características e composição, pode-se separá-los ainda em dois 
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grupos. As cerâmicas tradicionais, cuja composição contém materiais argilosos e as cerâmicas 

avançadas, cuja obtenção ocorre a partir de uma reação de síntese entre os seus precursores. 

(CALLISTER JR., 2013). 

Os produtos de cerâmica avançada, dada sua condição de pureza são utilizados nas mais 

diversas áreas, dentre as quais pode-se destacar a indústria farmacêutica, atuando em sistemas 

de transporte e liberação de fármacos. 

Falando especificamente da alumina, destaca-se entre os seus precursores, a 

pseudoboemita, que é um oxihidróxido hidratado de alumínio, de alta pureza, obtida pelo 

método sol-gel, cuja fórmula química é representada por AlOOH.xH2O. A sequência de 

transformações de fase da pseudoboemita até a α-alumina obtida com o aumento da temperatura 

está descrita no Fluxograma 1. 

 

Fluxograma 1 - Sequência de Precursores da α-alumina 

Pseudoboemita → γ-alumina → δ-alumina → ϴ alumina → α-alumina 

Fonte: MUNHOZ JR et al (2007 apud PERES, 2010) 

 

Na Figura 3 são mostradas as análises térmicas nas quais são observadas as curvas da 

Análise Térmica Diferencial e de Termogravimetria de uma pseudoboemita. A partir destas 

curvas identifica-se um pico endotérmico referente à perda de massa de vaporização de água 

em cerca de 100°C seguido de perda de massa entre 200 e 500°C referente à transformação da 

pseudoboemita em γ-alumina. Por fim, próximo aos 1200°C ocorre a formação da α-alumina. 
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Figura 3 – Curvas de Análises Térmicas (DTA e TG) da Pseudoboemita 

 

Fonte: MUNHOZ JUNIOR et al (2015b) 

 

A estrutura da pseudoboemita é similar ao do mineral boemita, diferenciando-se pelo 

fato de sua célula unitária apresentar leve distorção com aumento de tamanho, quando 

comparada à boemita, devido a incorporação de água na estrutura cristalina. Sua estrutura é 

constituída de duas camadas de octaedros de oxigênio preenchidas parcialmente com cátions 

de Al, sendo ortorrômbica (a = 0,36936 nm, b = 1,2214 nm, c = 0,28679 nm) (KLOPROGGE 

et al., 2006). A estrutura da pseudoboemita é mostrada na Figura 4 

 

Figura 4 - Estrutura da Pseudoboemita 

 

Fonte: MOROZ et al. (2006) 

 

Em um dos primeiros estudos realizados sobre a pseudoboemita, Krivoruchko (1978 

apud VIEIRA COELHO et al, 2008) descreveu a pseudoboemita como um hidróxido de 
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alumínio com desordem de estrutura cristalina. Por hidróxido de alumínio entende-se a boemita, 

que é um mineral do grupo dos bauxitos e de algumas argilas altamente aluminosas (SANTOS, 

1992). A desordem de estrutura descrita por Krivoruchko (1978 apud VIEIRA COELHO et al, 

2008) caracteriza uma distância de espaçamento interplanar da pseudoboemita maior do que na 

boemita, o que é observado na comparação das diferenças apresentadas nas curvas de difração 

de raios X de ambos materiais, conforme observado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Curvas de Difração de Raios-X da Boemita (A) e Pseudoboemita (B) 

 

Fonte: MUNHOZ JR et al. (2015b) 

 

As diferenças são observadas entre os dois minerais, as quais ficam evidentes na 

observação dos picos de difração. Por apresentar uma estrutura com menor espaçamento 

interplanar, a boemita (A) apresenta picos definidos com alta intensidade e baixa amplitude, 

oposto ao que acontece com a pseudoboemita (B) cuja curva de difração de raios X é 

caracterizado pela presença de bandas. No entanto, pela grande semelhança química e 

morfológica, os ângulos de difração são quase que coincidentes para os dois tipos de materiais. 

 

Considerando a produção pelo processo sol-gel, duas rotas distintas serão estudadas para 

a produção da pseudoboemita, tendo como precursores inorgânicos dois sais distintos: o cloreto 

de alumínio (AlCl3) e o nitrato de alumínio (Al(NO3)3). Ambos são utilizados na forma de 

soluções aquosas, em mistura com o hidróxido de amônio (NH4OH). O fluxo de processo para 

a obtenção da pseudoboemita está ilustrado no Fluxograma 2. 
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Fluxograma 2 - Fluxo Esquemático de Produção da Pseudoboemita por Processo Sol-Gel 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

Outra rota de produção deste material consiste na precipitação em ácido acético de uma 

solução de pó de alumínio em água, conforme procedimento realizado por Santos et al. (2009). 

A pseudoboemita precipitada aparece na forma de fibrilas cujo comprimento aumenta 

de acordo com o tempo de envelhecimento da solução (SANTOS et al, 2009). As micrografias 

obtidas por microscopia eletrônica de transmissão (MET) no trabalho publicado por Santos e 

colaboradores (2009) são apresentadas na Micrografia 1, na qual é possível observar a formação 

de partículas primárias de comprimento variável com o aumento do tempo de envelhecimento, 

sendo este de 48 horas (5a), 72 horas (5b) e 1000 horas (5c). 

 

Micrografia 1 – Micrografias Obtidas por MET de Partículas Primárias de Pseudoboemita 

   
5a 5b 5c 

Fonte: SANTOS et al. (2009) 
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A produção pelo processo sol-gel leva à formação de partículas anisométricas, conforme 

trabalhos publicados na literatura (MUSIĆ et al., 1998; MUSIĆ et al., 1999), no entanto, de 

acordo com o método de secagem pode ocorrer aglomeração das partículas do material fazendo 

com que o mesmo perca suas melhores propriedades para aplicação, por exemplo, com 

fármacos. A secagem do gel pela forma convencional de secagem por evaporação de água, leva 

à formação de um xerogel, que será visto com maiores detalhes na seção 2.3.1. 

No xerogel, a eliminação da água promove uma aproximação entre as partículas de 

pseudoboemita, o que acaba formando um aglomerado de partículas. Estudos realizados por 

Nascimento (2016) variando os parâmetros de envelhecimento e promovendo a liofilização do 

material obtiveram resultados indicando um aumento de área específica, o que permite que um 

tamanho médio de partícula seja inferido. Uma maior área específica está relacionada 

diretamente aos espaços vazios e porosidade do material, que são condições da maior 

importância para emprego deste material como um veículo para transporte e liberação de 

fármacos. 

 

2.3.1 Processo Sol-Gel  

 

O processo sol-gel consiste em um processo no qual é possível a obtenção de uma rede 

de óxidos, partindo-se de precursores moleculares, por meio de um sistema de polimerização 

inorgânica. 

Este processo foi empregado em escala industrial pela primeira vez em 1939 para 

deposição de camadas de óxidos sobre vidros. Em um dos trabalhos pioneiros sobre este 

processo, Kistler (1932) mostrou que a estrutura do gel não é destruída quando as condições de 

secagem são supercríticas (temperatura e pressão acima do ponto crítico). Esta demonstração 

permitiu a manutenção da estrutura do material e a obtenção de materiais com mais de 95% de 

porosidade (FLORENTINO, 1994). 

O processo sol-gel permite a produção de materiais cerâmicos por meio da preparação 

de uma solução formada por partículas de dimensões coloidais em suspensão líquida ou em 

solução polimérica (RAHAMAN, 2003). No meio no qual estão inseridas as partículas 

coloidais, as interações de natureza secundária como as forças de Van der Waals faz com que 

a fase dispersa tenha uma inércia tão pequena que acaba exibindo apenas um movimento 

browniano das moléculas (BRINCKER; SCHERER, 1990). 

A química do processo sol-gel é baseada em três etapas: hidrólise, condensação e 

secagem conforme ilustrado no Fluxograma 3. A hidrólise e condensação constituem-se na 
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elaboração de soluções de um composto metálico e sua transformação em uma massa sólida. 

Esta reação das espécies hidratadas forma uma rede de partículas coloidais que são utilizadas 

na obtenção de nanoestruturas. 

 

Fluxograma 3 - Etapas do Processo Sol-Gel 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Após a obtenção do gel, ocorre um processo de secagem para remoção do solvente 

utilizado durante o processo de produção sendo esta secagem fundamental na estrutura do 

material formado, que pode em razão da secagem ser poroso, ultraporoso ou denso. 

A secagem por evaporação normal da suspensão coloidal provoca o surgimento de uma 

pressão capilar, levando ao encolhimento da rede do gel. Resulta-se, neste processo (em 

condições normais de temperatura e pressão), a formação do xerogel.  Quando a secagem é feita 

acima da pressão crítica, observa-se a formação do aerogel. As estruturas do xerogel e aerogel 

estão mostradas na Figura 6. 

 

Figura 6 - Formação do Xerogel e Aerogel  

 

Fonte: Tradução do Autor. Adaptado de MELDE, JOHNSON, CHARLES (2008)  

Hidrólise Condensação Secagem
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Outra possibilidade para o material após o processo de secagem consiste em sua 

calcinação e moagem para obtenção de um pó. 

 

2.4 ÓXIDO DE GRAFENO 

 

O grafeno é um material que pode ser definido como um material bidimensional (2D), 

ou seja, uma folha de átomos de carbono hibridizados de forma sp², ligados em forma hexagonal 

(LIN; CHEN; HUANG, 2016). Este material foi isolado pela primeira vez em 2004 (GEIM et 

al, 2004), recebendo a partir de então grande atenção de diversas áreas como a química, a física 

e a de materiais. Desde então, seus derivados como o óxido de grafeno (GO), o óxido de grafeno 

reduzido (rGO) e os pontos quânticos de grafeno (cdots), começaram a ser utilizados na 

produção de biossensores, sistemas de liberação de fármacos, entre outras aplicações (LIN; 

CHEN; HUANG, 2016). Na Figura 7 são mostradas as diferentes estruturas dos produtos que 

compõe a família do grafeno. 

 

Figura 7 - Aplicação dos Produtos que Compõe a Família do Grafeno. Óxido de grafeno (GO), óxido 

de grafeno reduzido (rGO), pontos quânticos de grafeno - cdots (GQD) 

 

Fonte: Adaptado de LIN; CHEN; HUANG (2016)  

 

No arranjo estrutural do óxido de grafeno, grupos funcionais contendo oxigênio e 

hidrogênio aparecem ligados aos átomos de carbono (DREYER et al, 2010). Os átomos de 

oxigênio presentes no óxido de grafeno conferem um caráter polar ao material, que  permite a 
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dispersão do material em solventes polares, como a água. (DREYER et al, 2010). A Figura 8 

apresenta a estrutura do óxido de grafeno e os possíveis grupos funcionais que podem ficar 

ligados à estrutura. 

 

Figura 8 - Estrutura do Óxido de Grafeno 

 

Fonte:  CAMARGOS, SEMMER, SILVA (2017) 

 

Um dos métodos utilizados para a obtenção do óxido de grafeno consiste em um processo 

de esfoliação química do grafite, realizado na presença de agentes oxidantes como os ácidos 

sulfúrico (H2SO4) e nítrico (HNO3) (MCALLISTER et al., 2007) e permanganato de potássio 

(KMnO4). Camargos, Semmer e Silva (2017), definem o material resultante da ação dos agentes 

oxidantes como grafite intercalado. Na etapa seguinte, o grafite intercalado é submetido à 

esfoliação a partir de ultrassom, método pelo qual ocorre a separação das camadas de grafita 

dando origem ao grafeno (HUMMERS; OFFEMAN, 1958; CAMARGOS; SEMMER; SILVA, 

2017; MIRANDA et al, 2019). 

A caracterização do material realizada por Difração de Raios-X (DRX) indica um pico de 

difração (2θ) em 11°, enquanto que o grafite apresenta o pico em 2θ = 26°. O aumento da 

distância interplanar justifica-se pela presença de grupos funcionais oxigenados como 

carbonilas, carboxilas e hidroxilas (CAMARGOS; SEMMER; SILVA; 2017). A Figura 9 

apresenta as curvas de difração de raios-X para o GO (a), grafite (b) e rGO (c). 
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Figura 9: Curvas de Difração de Raios-X do GO (a), Grafite (b) e rGO (c) 

 

Fonte:  CAMARGOS, SEMMER, SILVA (2017) 

 

A Micrografia 2 apresenta imagem obtida por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) por elétrons secundários, do óxido de grafeno obtido pelo método de Hummers 

modificado (MIRANDA et al, 2019) 

  

Micrografia 2 – Imagem obtida por MEV do Óxido de Grafeno com Amplificação de 2500 vezes (A) 

e 15000 vezes (B) 

 

Fonte: MIRANDA et al (2019) 

 

 

2.5 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL FATORIAL 

 

Quando um experimento é realizado, cada variável que sofre uma alteração gera uma 

resposta diferente no resultado final. Em um sistema, com grande possibilidade de alteração de 

fatores, é necessário recorrer-se aos modelos matemáticos para a determinação exata da 

influência de cada uma das variáveis no resultado experimental obtido. 
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O planejamento experimental fatorial consiste em um método para determinação da 

influência de uma série de fatores sobre uma ou mais variáveis de interesse (BARROS NETO; 

SCARMÍNIO; BRUNS, 2011). Neste modelo, cada variável corresponde à um nível ao qual 

pode ser atribuído um limite superior (+) e inferior (-), gerando uma tabela de possibilidades de 

experimentação para a qual é possível determinar a influência dos diferentes fatores em uma 

propriedade específica observada (BARROS NETO; SCARMÍNIO; BRUNS, 2011). 

Para um sistema com três variáveis, a existência dos níveis superior e inferior, gera um 

sistema com 8 (2³) possibilidades experimentais, ou seja, 8 amostras que são analisadas 

permitindo a interpretação de um modelo que define como estas três variáveis agem sobre uma 

determinada propriedades do material. 

O Quadro 1 apresenta um exemplo com valores hipotéticos de limites superiores e 

inferiores de um planejamento de três variáveis. 

 

Quadro 1 - Limites do Planejamento Experimental Fatorial 

Nível Fator (-) (+) 

1 A 0% 100% 
2 B 0,5% 1,0% 
3 C Processo A Processo B 

Fonte: O Autor (2020) 

 

 O Quadro 2 mostra uma matriz de experimentos para um planejamento experimental 

fatorial completo de três variáveis. 

 

Quadro 2 - Matriz de Experimentos para um Planejamento Experimental Fatorial Completo de três 
Níveis 

Composição 
Fatores 

1 2 3 

1 - - - 
2 + - - 
3 - + - 
4 + + - 
5 - - + 
6 + - + 
7 - + + 
8 + + + 

Fonte: O Autor (2020) 
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 A determinação dos efeitos é feita por meio de uma tabela a qual aponta o quanto a 

variação de um determinado fator se afasta da média obtida para as amostras de realização do 

ensaio. Dessa forma, por meio de uma matriz de contraste é possível verificar o efeito de um 

fator específico ou o efeito dos fatores combinados em pares ou ainda a interação de todos os 

fatores. 

Um exemplo de matriz de contraste para um planejamento experimental fatorial 

completo de três níveis é apresentado no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Coeficiente de Contraste para um Planejamento Experimental Fatorial 23 

Média 1 2 3 12 13 23 123 Efeito 

+ - - - + + + - X1 

+ + - - - - + + X2 

+ - + - - + - + X3 

+ + + - + - - - X4 

+ - - + + - - + X5 

+ + - + - + - - X6 

+ - + + - - + - X7 

+ + + + + + + + X8 

Fonte: BARROS NETO, SCARMÍNIO, BRUNS (2011) 

 

2.6 CARACTERIZAÇÃO 

 

A caracterização do produto obtido foi feita a partir da realização dos ensaios de Análise 

Térmica Diferencial (DTA), Análise Termogravimétrica e sua derivada (TGA e DTG, 

respectivamente), Difração de Raios X, Área Superficial Específica pelo Método BET, 

Densidade Real por Picnometria, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia 

de Energia Dispersiva (EDS) e Potencial Zeta. 

 

 

2.6.1 Área Superficial Específica 

 

Área superficial específica é um conceito entendido como a soma de todas as áreas de 

superfícies expostas por unidade de massa de um material (BERTI; PORTO, 2016). Dinger 

(2005) classifica que as medições de áreas superficiais específicas incluem o total de áreas 
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externas e áreas internas abertas de um determinado material particulado. Inclui-se, portanto, a 

área de superfície de todas as partículas em pó, mesmo aquelas muito grosseiras ou finas demais 

para serem dimensionadas por outras técnicas de análise de partículas. 

A área superficial específica de um material guarda uma relação inversa com o tamanho 

da partícula, ou seja, quanto menor o tamanho da partícula, maior a área específica. A realização 

do ensaio a partir da adsorção de um gás inerte (neste caso, o nitrogênio) permite a determinação 

da área específica ou do diâmetro médio da partícula. Na realização deste ensaio cada molécula 

de gás adsorvido cobre uma área conhecida. Os analisadores de área superficial específica são 

projetados para fazer com que o nitrogênio (ou outros gases de análise de gás) seja adsorvidos 

na superfície do pó e, em seguida, para medir o volume de gás adsorvido em função da pressão 

na célula de amostra (DINGER, 2005).  

Dentre as técnicas para determinação da área superficial específica de um material 

cerâmico, a mais comum é o método descrito por Brunauer, Emmett e Teller, conhecida como 

método BET (DINGER, 2005). Este método e suas posteriores variações permitem a 

determinação, além da área específica do material e das isotermas de adsorção e dessorção, do 

tipo e dimensões dos poros formados para um determinado material (BRUNAUER; EMMETT; 

TELLER, 1938). 

Pelo método BET uma monocamada de gás é adsorvida pelo pó quando as moléculas 

do gás depositam-se em sua superfície. Conhecida a área recoberta por uma única molécula de 

nitrogênio e determinando-se o volume total adsorvido, a partir de uma relação com a massa da 

amostra do pó cerâmico, é possível determinar sua área superficial específica. A medida da 

quantidade de gás adsorvido ocorre em temperaturas criogênicas (77 K, equivalentes a -196°C). 

A dessorção por sua vez, ocorre quando a amostra retorna à temperatura ambiente (DINGER, 

2005). 

Equação 1 apresenta a equação do método BET para a adsorção de gás (WEB; ORR, 

1997; DINGER, 2005): 

 

 𝑃

𝑉 . (𝑃 − 𝑃)
=  

1

𝑉 . 𝐶
+  

𝐶 − 1

𝑉 . 𝐶
 

𝑃

𝑃
 

(1) 

 

Sendo:   

P = pressão 

P0 = pressão de saturação 

Va = volume de gás adsorvido à pressão P 
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Vm = volume da monocamada de gás adsorvido 

C = contante termodinâmica 

 

A partir da Equação 1 pode-se calcular a área superficial específica do material definida 

na Equação 2 (WEB; ORR, 1997; DINGER, 2005): 

 

 
𝑠 =  

4,35. 𝑉

𝑚
 

(2) 

 

Sendo:   

s = área superficial específica  

Vm = volume de nitrogênio (N2) adsorvido na monocamada  

m = massa da amostra do pó  

 

O diâmetro da partícula do pó pode ser determinado a partir da Equação 3 (OUDGHIRI-

HASSANI; AL WADAANI, 2018): 

 

 DBET = 
 .  

 (3) 

Sendo:  

DBET = diâmetro da partícula 

d = densidade do material 

s = área superficial específica 

 

A adsorção e a dessorção produzem alguns perfis gráficos característicos de variados 

tipos de materiais. Sing et al (1985) apresenta os seis tipos existentes de isotermas de 

fisissorção, sendo as classificadas com Tipo I, II (comum para materiais microporosos), III (tipo 

incomum, com apresentação de curvatura gradual), IV (com observação de histerese), V (tipo 

incomum, igualmente ao observado no Tipo III, porém com ocorrência de histerese) e VI 

(adsorção multicamada). A Figura 10 ilustra os diferentes tipos de isotermas. 
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Figura 10 - Tipos de Isotermas de Adsorção/Dessorção 

 

Fonte: SING et al (1985) 

 

Em sistemas multicamadas, o aparecimento da histerese está comumente associado à 

condensação capilar em estruturas mesoporosas (SING et al, 1985), O ciclo de histerese pode 

apresentar diferentes formatos, como apresentados na Figura 11. 

 

Figura 11 - Tipos de Ciclos de Histerese 

 

Fonte: SING et al (1985) 
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Sing et al (1985) descrevem os tipos de histerese formados a partir dos quatro tipos 

ilustrados na Figura 11. Os tipos H1 e H4 constituem dois extremos (vertical e horizontal, 

respectivamente) e H2 e H3 formas intermediárias. Em seu estudo, Sing e colaboradores 

classifica a histerese do tipo H1 comum à materiais porosos formados a partir de aglomerados 

de partículas com estreita distribuição de tamanho de poro. Géis de óxido inorgânico 

apresentam tendência à formação da histerese do tipo H2, ainda que o sistema não tenha 

distribuição de poros ou tamanho de partícula bem definidos. Agregados que apresentam-se em 

forma de placas, cujos poros formados tendem a caracterizar-se como em forma de fendas, 

apresentam histerese do tipo H3. Por fim, Sing et al (1985), apresentam a histerese do tipo H4 

como um tipo frequentemente associado à poros estreitos na forma de fendas, sendo que neste 

caso, o valor constante para uma série de valores de p/p0 é um indicativo de microporosidade. 

 

2.6.1.1 Distribuição e Volume de Poros – Método BJH 

 

Barrett, Joyner e Halenda (1951) propuseram um método para determinação do volume 

de poros e a distribuição de tamanho a partir da determinação das isotermas de adsorção. Neste 

método a pressão do gás (N2) é aumentada até que os poros sejam integralmente preenchidos. 

Na sequência, a pressão é reduzida de forma diferencial avaliando-se o volume de gás 

evaporado no sistema, oferecendo importantes informações sobre o volume dos poros e sua 

distribuição. 

A equação do Método de Barrett, Joyner e Halenda (BJH), utilizado para a modelagem 

computacional da distribuição de mesoporos é, segundo Sing e Williams (2005), baseado na 

Equação de Wheeler, apresentada na Equação 4 (WHEELER, 1948;  SING; WILLIAMS, 

2005). 

 

 Vs – V = π.(rp – t)².L(rp)drp (4) 

 

Sendo:  

Vs = Volume de Gás Adsorvido na Saturação 

V = Volume de Gás Adsorvido em uma determinada pressão relativa (P/P0) 

L(rp)drp = comprimento total dos poros cilíndricos com raio entre rp e rp+drp 

t = espessura estatística da monocamada 
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2.6.2 Densidade e Porosidade 

 

Densidade é uma característica fundamental dos materiais associada a sua estrutura, 

elementos de composição e forma de apresentação. Em linhas gerais, devido à presença de 

poros fechados (espaços vazios preenchidos pelo ar), materiais formados por agregados maiores 

apresentam a característica de terem uma densidade menor que os pós finos (DINGER, 2005). 

Dessa forma, existem diversos tipos de apresentação de densidade para um determinado 

material, como a densidade real, densidade aparente e densidade teórica, definidas pela mesma 

relação entre massa e volume, porém, considerando a forma de apresentação dos materiais.  

Van Vlack (1973) classifica os poros de um material cerâmico como abertos e fechados. 

Poros abertos são aqueles que apresentam-se na superfície de um material em contato com a 

superfície externa enquanto os fechados apresentam-se isolados na estrutura interna do material 

(DUTRA; PONTES, 2002). Os poros de um material, de acordo com seu tamanho, fazem com 

que, segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), ele seja classificado 

como microporoso, mesoporoso ou macroporoso, em intervalos de diâmetros descritos no 

Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Classificação do Tamanho de Poro 

Classificação Diâmetro do Poro (nm) 

Microporoso d < 2,0 
Mesoporoso 50 > d > 2,0 
Macroporoso d > 50 

Fonte: ZDRAVKOV et al (2007) 

 

A determinação da densidade real de um material cerâmico consiste na razão 

estabelecida entre massa e volume, sendo este último isento de qualquer porosidade (DINGER, 

2005). A determinação da densidade real pode ser realizada a partir da picnometria, fazendo o 

uso de um picnômetro, similar ao mostrado na Figura 12. 
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Figura 12 - Picnômetro Gay-Lussac 

 

Fonte: Laborglas (Disponível em: https://www.laborglas.com.br/produtos/vidrarias-laborglas/material-

volumetrico/picnometro-gay-lussac-com-saida-lateral-sem-termometro, Acesso em 17.01.2020) - 

adaptado pelo Autor 

 

Neste tradicional método para determinação da densidade real de amostras de um pó 

cerâmico utiliza-se um picnômetro de vidro (A) e amostra do pó cerâmico moído. As tampas 

dos frascos (B) tem tubos capilares finos que se comunicam com o frasco principal. Esta 

combinação define de forma reprodutível volumes fixos dentro de cada frasco com a respectiva 

tampa (DINGER, 2005). 

A densidade real do material é determinada conforme a Equação 5 (DINGER, 2005): 

 

 Densidade Real = 
 .

( )
 (5) 

 

Sendo: 

 Mbs = massa do picnômetro vazio 

 Mbsp = massa do picnômetro mais massa do pó seco 

 Mbsw = massa do picnômetro cheio de água 

 Mbspw = massa do picnômetro com o pó cerâmico completo com água 

 ρw = densidade do líquido  

 

Esta informação da densidade do material é útil para a determinação do tamanho médio 

da partícula pelo Método BET, conforme apresentado na Equação 3. 
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2.6.3 Difração de Raios X 

 

Os raios X são uma forma de radiação eletromagnética com altas energias e 

comprimentos de ondas pequenos, da ordem de 0,1 nm (SHACKELFORD, 2008),  equivalentes 

a distância de espaçamento interplanar dos materiais sólidos (CALLISTER JR, 2013). Quando 

um feixe de raios X incide sobre um material sólido, a radiação vai interagir com a matéria de 

forma que pode ser estudada por meio de três técnicas distintas: a absorção de raios X, a 

fluorescência de raios X e a difração de raios X. 

A difração dos raios X, que é a forma mais comum de análise, consiste na fração da 

radiação incidida sobre o material que acaba dispersa em diferentes direções pelos elétrons que 

estão associados a cada átomo ou íon que se encontra na trajetória do feixe (CALLISTER JR, 

2013). Dessa forma, a partir desta técnica é possível a realização de estudos para a determinação 

de sua estrutura (cristalina ou amorfa) determinando sua fração cristalina (CANEVAROLO JR, 

2004). Albers e colaboradores (2002) destaca, dentre as vantagens da utilização desta técnica 

de caracterização de fases cristalinas, a simplicidade,  rapidez do método e a confiabilidade dos 

resultados obtidos, observando que o perfil de difração obtido é característico para cada fase 

cristalina, existindo assim a possibilidade de análise da estrutura dos materiais. 

Para a realização do ensaio, uma amostra pulverizada do material é distribuída sobre 

uma placa plana de forma a possibilitar sua rotação ao redor de um eixo no qual gira a amostra 

e o detector. A amostra é atingida por um feixe de raios X gerado a partir de uma fonte e a 

intensidade dos feixes difratados identificadas através de um detector de raios X. A amostra, a 

fonte e o contador estão todos no mesmo plano. A Figura 13 mostra, de forma esquemática, um 

difratômetro de Raios X, na qual identifica-se a amostra, o detector e a fonte de Raios-X. 

 

Figura 13 - Representação Esquemática de um Difratômetro de Raios X 

 

Fonte: SHACKELFORD, 2008 

 

As relações para estudo das difrações de raios X foi descrita por Bragg a partir da 

formulação de uma lei, por meio da qual é possível fazer a determinação da distância interplanar 
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entre duas camadas de átomos por meio de relações entre o comprimento de onda e o ângulo 

de difração, conforme descrito na Equação 6, denominada Lei de Bragg (CALLISTER JR, 

2013). 

 

 nλ = 2.d.senϴ (6) 

 

Sendo: 

n = ordem da difração 

λ = comprimento de onda 

d = espaçamento interplanar 

ϴ = ângulo de difração de raios-X 

 

A Figura 14 ilustra esquematicamente a difração de raios X e os parâmetros da Lei de 

Bragg 

 

Figura 14 - Representação Esquemática da Lei de Bragg 

 

Fonte: CALLISTER JR, 2013 

 

Materiais cristalinos, em razão de sua estrutura definida apresentam menor 

espalhamento dos raios X difratados. O resultado é uma curva de difração com picos de menor 

amplitude e maior intensidade. Os materiais amorfos, por sua vez, apresentam bandas de menor 

intensidade e maior amplitude, resultado de maior espalhamento do feixe difratado. Este 

comportamento foi apresentado por Cullity (1956), e é mostrado na Figura 15: 
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Figura 15 - Comparação do Espalhamento de Raios X de Materiais Cristalinos (A) e Amorfos (B) 

(A)           (B) 
Fonte: CULLITY (1956) - adaptado e traduzido pelo Autor 

 

Yao (2001) apresenta um gráfico comparando a difração de raios X da pseudoboemita 

obtida na forma de gel e da alumina calcinada à 350, 450 e 550 °C, no qual é possível observar 

as bandas de difração da pseudoboemita. Esta comparação é mostrada na Figura 16. 

 

Figura 16 – Curva de difração da Pseudoboemita e da Alumina obtida a partir da mesma Radiação CuKα 

 

Fonte: YAO (2001) 

 

 

2.6.4 Análises Térmicas 

 

O termo análise térmica é frequentemente usado para descrever técnicas analíticas 

experimentais que investigam o comportamento de uma amostra em função da temperatura. 

Esta definição, na verdade, deve ser muito mais ampla (HATAKEYAMA; QUINN, 2000). As 
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análises térmicas respondem pelo conjunto de técnicas que permitem a avaliação das 

propriedades químicas e físicas de um material em função da temperatura quando submetido a 

uma programação controlada de variação da temperatura. (MOTHÉ; AZEVEDO, 2002). Estas 

técnicas trabalham com a avaliação da variação de massa ou na identificação de picos de 

energia. Em geral, combinam-se técnicas trabalhando com ambas variáveis para melhor 

compreensão das indicações presentes nas curvas termogravimétricas. 

Dentre os vários tipos de técnicas de análise térmica, as mais comuns são a análise 

térmica diferencial (DTA) e a análise termogravimétrica (TGA). A Figura 17 apresenta de 

forma simplificada o perfil das curvas obtidas em técnicas de análise térmica. 

 

Figura 17 - Representação das Curvas de Análises Térmicas 

 

Fonte: Adaptado de HATAKEYAMA; QUINN (2000)  

 

2.6.4.1 Análise Termogravimétrica (TGA) 

 

Esta técnica baseia-se no estudo da variação de massa que um determinado material 

sofre quando exposto à uma variação de temperatura em função de eventos de natureza física, 

como a evaporação, condensação ou sublimação ou como eventos de natureza química como 



 

49 
 

por exemplo, degradação, decomposição, entre outros. O equipamento funciona com uma 

balança ultrassensível que registra qualquer variação de massa em razão da massa inicial de 

referência. 

A Figura 18 apresenta de forma esquemática um sistema de análise termogravimétrica. 

Figura 18 - Representação Esquemática da Análise Termogravimétrica 

 

Fonte: DENARI; CAVALHEIRO (2012) 

 

Para as cerâmicas tradicionais, a termogravimetria indica eventos importantes como as 

perdas de água não constitucional, perda de matéria orgânica e perda da “água química”, ou 

seja, a água constitucional da molécula. Outras perdas de massa podem ser observadas em razão 

da decomposição e consequente volatilização de alguns compostos. 

Nas cerâmicas avançadas, de maneira geral, a análise termogravimétrica não oferece 

tantas possibilidades de variação, uma vez que, em função da pureza envolvida nestas 

cerâmicas, não ocorre perda de massa, mas sim transformações na estrutura do material, que 

são estudadas pelos seus picos de energia (endotérmicos ou exotérmicos), como aqueles 

apresentados pela DTA. 

Os diferentes perfis de curvas obtidas em análises termogravimétricas são classificados 

por Brown (2001) e apresentados na Figura 19. 
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Figura 19 - Perfis de Curvas de Análise Termogravimétrica 

 

Tipo I A amostra não sofre decomposição com 
perda de produtos voláteis durante a 
faixa de temperatura mostrada. 

Tipo II A amostra apresenta rápida perda de 
massa inicial, característica da 
dessorção ou secagem. 

Tipo III A amostra apresenta decomposição em 
um único estágio. 

Tipo IV A amostra apresenta decomposição em 
vários estágios com intermediários 
relativamente estáveis. 

Tipo V A amostra também apresentam 
decomposição em vários estágios, mas 
sem a formação de intermediários 
estáveis. 

Tipo VI A amostra apresenta um ganho de 
massa como resultado da sua reação 
com o meio circundante. 

Tipo VII São raramente encontradas. Neste caso, 
o produto de uma reação de oxidação se 
decompõe novamente a temperaturas 
mais altas. 
 

Fonte: BROWN (2001) – Traduzido e Adaptado pelo Autor 

 

 

2.6.4.2 Termogravimetria Derivada (DTG) 

 

A termogravimetria derivada (DTG) pode ser definida, de forma simples, como a 

primeira derivada da função termogravimétrica (BROWN, 2001). Neste caso, um pico 

observado na DTG ocorre quando se atinge a máxima taxa de perda de massa 

(HATAKEYAMA; QUINN, 2000). Brown (2001) apresenta em sua pesquisa uma comparação 

entre as curvas da TGA e DTG, conforme mostradas na Figura 20. 
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Figura 20 - Comparação entre as curvas TGA e DTG 

 

Fonte: Adaptado de BROWN (2001)  

 

A análise comparativa entre as curvas (a) e (b) mostradas na Figura 20 apontam para a 

maior intensidade de picos da primeira derivada da TG associada a altas taxas de perda de massa 

(BROWN, 2001) e picos de menor intensidade e maior amplitude associados à perda de massa 

gradual. 

 

2.6.4.3 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

A análise térmica diferencial (DTA) é a mais simples e mais utilizada técnica de análise 

térmica em que se mede a diferença de temperatura entre a amostra do material e uma amostra 

de referência (inerte), enquanto ambas são submetidas ao mesmo ciclo de aquecimento 

(BROWN, 2001). 

As mudanças de temperatura nas amostras são ocasionadas pela ocorrência de 

fenômenos termodinâmicos como as transições ou reações entálpicas (endotérmicas ou 

exotérmicas). Dentre estas transições pode-se citar as mudanças de fase, fusão, mudanças de 

estrutura cristalina, sublimação, evaporação, reações de desidratação, decomposição e 

oxidação. As transições de fase e mudança de estado físico geralmente produzem efeito 

endotérmico ao passo que cristalização, oxidação e, no caso dos materiais poliméricos, 

polimerização e reticulação, produzem efeitos que são observados de forma exotérmica 

(MOTHÉ; AZEVEDO, 2002). 
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Estas variações detectadas ao longo do ensaio são observadas de forma diferencial. Em 

uma curva típica são observados os picos de natureza endotérmica ou exotérmica e as transições 

de segunda ordem, que são observadas de acordo com a variação da linha de base do gráfico. 

Na Figura 21, é mostrado um arranjo esquemático para realização da DTA 

 

Figura 21 - Representação Esquemática da Análise Térmica Diferencial 

 

Fonte: DENARI; CAVALHEIRO (2012) 

 

 

2.6.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma das técnicas de análise mais 

empregadas para obtenção de imagens da superfície de objetos sólidos. Neste tipo de 

microscopia um feixe de elétrons varre a superfície da amostra e os elétrons refletidos (ou 

retroespalhados), formam uma imagem topográfica da amostra com aumentos superiores à 300 

mil vezes (CALLISTER JR, 2013). Dedavid, Gomes e Machado (2007) indicam que a maioria 

dos equipamentos de microscopia eletrônica de varredura tem como fonte de elétrons 

filamentos de tungstênio aquecidos que operam em uma faixa de tensão de aceleração de 1 à 

50kV. 

Quando o feixe de elétrons incide na amostra, parte destes elétrons acaba se difundindo 

gerando diferentes interações que dependem da tensão de aceleração e do número atômico do 

material (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007) conforme mostrado na Figura 22.  
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Figura 22 - Interações Elétrons versus Amostra 

 
Fonte: KESTENBACH (1994 apud DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007) 

 

Dentre as interações de maior relevância para a microscopia eletrônica de varredura, 

destacam-se os elétrons secundários (SE – secondary electrons) e os retroespalhados (BSE – 

backscattering electrons). Os elétrons secundários, segundo Dedavid, Gomes e Machado 

(2007) apresentam energia menor que a dos elétrons retroespalhados (elétrons secundários < 50 

eV < elétrons retroespalhados). Ao passo que por possuir maior energia, os elétrons 

retroespalhados, quando captados, oferecem informações de profundidade contida na imagem, 

os secundários, de menor energia, oferecem apenas informações sobre a superfície da amostra 

(DEDAVID; GOMES; MACHADO, 2007). 

Na Figura 23 é mostrado um microscópio eletrônico de varredura e o caminho 

percorrido pelo feixe de elétrons até atingir a amostra. 
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Figura 23 - Representação Esquemática de um Microscópio Eletrônico de Varredura 

 

Fonte: COVAES; GACHET-BARBOSA, 2016 

 

2.6.6 Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) 

 

A espectroscopia de energia dispersiva é uma técnica de caracterização cuja coleta de 

informações acontece de forma concomitante à microscopia eletrônica de varredura. Neste caso 

há um detector de raios X que capta a dispersão de energia onde a zona analisada é aquela 

percorrida pelo feixe de elétrons. 

Dedavid, Gomes e Machado (2007) classificam que esta técnica considera que a energia 

de um fóton está associada com a frequência eletromagnética conforme relação descrita na 

Equação 6. Fótons com energias correspondentes a todo espectro de raios X atingem o detector 

quase que simultaneamente permitindo um rápido processo de medida no qual diversos 

comprimentos de onda característicos dos materiais são analisados de modo simultâneo. 

 

 E = h.ν (6) 

 

Sendo: 

E = Energia do fóton 

h = constante de Planck 

ν = frequência eletromagnética 
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Como a leitura é feita de forma simultânea à incidência do feixe de elétrons, é possível 

apontar em qual ponto específico da amostra foi identificado o comprimento de onda 

equivalente ao material, podendo traçar um gráfico de sua energia (em eV) como uma função 

do número de fótons recebidos por segundo (LUIZ et al., 2015). 

A Figura 24 apresenta um gráfico típico de EDS de uma amostra de pseudoboemita. 

 

Figura 24 – Espectroscopia de Energia Dispersiva de Amostra de Pseudoboemita com Óxido de 

Grafeno 

 

Fonte: MUNHOZ JR et al. (2019) 

 

2.6.7 Potencial Zeta  

 

O potencial zeta (ζ) é a medida das cargas eletrostáticas da superfície de partículas em 

suspensão (DINGER, 2005). Este potencial, mede especificamente o potencial eletrostático no 

plano de cisalhamento próximo à superfície de uma partícula (DELGADO et al., 2005), que 

pode ser de atração ou repulsão. 

Na Figura 25 é mostrado esquematicamente o potencial elétrico de um material em 

função da distância da superfície da partícula. 
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Figura 25 - Gráfico do Potencial Elétrico em função da Distância da Partícula em Suspensão 

 

Fonte: HUNTER (1993 apud HENRIQUES et al, 2011) 

 

As partículas suspensas interagem entre si de acordo com o seu potencial zeta, podendo 

se atrair (cargas opostas) ou repelir (cargas iguais) (DINGER, 2005). Alexandrino (2013) 

classifica que sistemas que possuem o potencial zeta alto (positivo ou negativo) apresentam 

partículas que tenderão à formação de um sistema disperso (defloculado), enquanto o inverso 

ocorre quando é apresentado um potencial zeta próximo de zero, no qual ocorre a formação de 

sistemas floculados. A Figura 26 ilustra o comportamento de partículas em sistema que 

apresenta altos valores de potencial zeta (partículas dispersas – a) e baixos potenciais zeta 

(sistemas floculados – b). 

Figura 26 - Comportamento de Partículas em Suspensão 

  
A B 

Valores elevados do Potencial Zeta 
(Partículas dispersas) 

Valores reduzidos do Potencial Zeta 
(Sistemas Floculados) 

Fonte: CARLSON (2010 apud ALEXANDRINO, 2013) 
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Dessa forma, o maior valor do potencial zeta, em módulo, indica um sistema com 

partículas mais dispersas, e assim, mais estável. Por sua vez, menores valores de potencial zeta 

indicam sistemas instáveis (ALEXANDRINO, 2013). 

 

O Quadro 5 apresenta o efeito do potencial zeta na estabilidade de sistemas coloidais.  

 

Quadro 5 - Efeito do Potencial Zeta na Estabilidade de Sistemas Coloidais 

Potencial Zeta (mV) Estabilidade 

0 à ± 5 Rápida coagulação e floculação 
±10 à ±30 Estabilidade Baixa 
±30 à ±40 Estabilidade Moderada 
±40 à ±60 Estabilidade Alta 

Acima de ±61 Estabilidade Excelente 

Fonte: CARLSON (2010 apud ALEXANDRINO, 2013) 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O processo sol-gel foi utilizado como base para a síntese das amostras, cujas condições, 

parâmetros de síntese e de realização dos ensaios de caracterização são destacados nas próximas 

seções. 

 

3.1 SÍNTESE DA PSEUDOBOEMITA 

 

A síntese da pseudoboemita, realizada pelo processo sol-gel, foi obtida a partir de quatro 

percursores inorgânicos, sendo dois sais, o nitrato de alumínio nonahidratado (Al(NO3)3.9H2O) 

e o cloreto de alumínio hexahidratado (AlCl3.6H2O) e duas bases, o hidróxido de sódio (NaOH) 

e o hidróxido de amônio (NH4OH). Como agente modificador da estrutura da pseudoboemita, 

o óxido de grafeno foi utilizado em duas quantidades distintas, calculadas sobre a massa seca 

teórica de pseudoboemita a ser produzida. Com a utilização do planejamento experimental 

fatorial, constituiu-se um sistema em três variáveis, totalizam oito (2³) diferentes amostras, 

cujos parâmetros estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Fatores do Planejamento Experimental Fatorial 

Fator Natureza Nível Inferior (-) Nível Superior (+) 
1 Precursor 1 – Sal Al(NO3)3.9H2O AlCl3.6H2O 
2 Precursor 2 – Base NH4OH NaOH 
3 Teor de GO¹ 0,5% 1,0% 

¹Calculado sobre a massa final de pseudoboemita a ser produzida 
Fonte: O Autor (2020) 

 

Por meio do planejamento experimental fatorial, obteve-se a matriz de possibilidades 

experimentais, apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Matriz de Possibilidades Experimentais 

 Fatores 
Amostra 1 2 3 

A1 - - - 
A2 - - + 
A3 - + - 
A4 - + + 
A5 + - - 
A6 + - + 
A7 + + - 
A8 + + + 

Fonte: O Autor (2020) 
 
 

A síntese iniciou-se a partir da mistura de água e álcool polivinílico (PVAl), mantida 

em agitação magnética por 4 horas. Paralelamente, efetuou-se a dispersão do óxido de grafeno 

em água, submetendo-se a mistura ao banho de ultrassom, por um período de 3 horas em um 

agitador Unique modelo Ultrasonic Clear com frequência de 40KHz. À dispersão água/GO 

formada, adicionou-se o sal hidratado de alumínio, mantendo-se a dispersão formada em 

agitação magnética por 30 minutos. Esta dispersão foi misturada com a emulsão água/PVAl, 

mantendo-se em agitação magnética por um período de uma hora. O material formado foi 

gotejado em uma base (NaOH e NH4(OH)) e ao término do gotejamento, a solução formada foi 

filtrada à vácuo e o material formado congelado por 24 horas para ser submetido ao processo 

de liofilização em um liofilizador LS3000 da marca Terroni equipado com bomba de vácuo da 

marca Agilent, modelo IDP-15, apresentado na Fotografia 1.  

 

Fotografia 1 - Liofilizador LS3000 Terroni 

 

Fonte: O Autor (2020) 



 

60 
 

Uma vez liofilizado, o material foi submetido à caracterização. O Fluxograma 4 ilustra 

as etapas do processo de síntese das amostras.  

 

Fluxograma 4 - Representação da Rota de Síntese das Amostras 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Para a realização da síntese, utilizaram-se os reagentes apresentados na Tabela 3. 

Destaca-se que o óxido de grafeno foi obtido pelo método de Hummers modificado (ROSSI; 

2018), realizado nos Laboratórios de Química da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Tabela 3 - Relação de Reagentes Utilizados 

Reagente Fórmula Fabricante CAS 
Nitrato de Alumínio Al(NO3)3.9H2O Êxodo Científica 7784-27-2 
Cloreto de Alumínio AlCl3.6H2O Dinâmica 7794-13-6 
Hidróxido de Sódio NaOH CRQ 1310-73-2 

Hidróxido de Amônio NH4(OH) Química Moderna 1336-21-6 
Álcool Polivinílico (C2H4O)n Dinâmica 9002-89-5 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Para efeito de comparação com as amostras sintetizadas na presença de óxido de 

grafeno, sintetizou-se a pseudoboemita a partir dos mesmos precursores inorgânicos 

apresentados na Tabela 6. O processo de síntese foi feito de forma idêntica ao das amostras com 

o GO, com exceção da preparação da solução água/GO que inexistia neste caso. Este processo 

de síntese é apresentado a partir do Fluxograma 5. Destaca-se que as amostras obtidas sem a 
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presença do óxido de grafeno, diferentemente das demais, não foram numeradas uma vez que 

não foram inseridas no planejamento experimental fatorial, sendo portanto, amostras de 

referência. 

 

Fluxograma 5: Representação da Rota de Síntese das Amostras sem Óxido de Grafeno 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

3.2 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

O material obtido após o processo de liofilização foi caracterizado por meio das técnicas 

de termogravimetria e análise térmica diferencial, difração de raios X, isotermas de adsorção e 

microscopia eletrônica de varredura.  

 

3.2.1 Análises Térmicas 

 

As análises térmicas foram realizadas usando o equipamento Netzsch STA 449F3 

Jupiter, apresentado na Fotografia 2, localizado no Laboratório de Caracterização de Materiais 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie. As análises foram feitas com razão de aquecimento 

de 5 ºC/minuto, da temperatura ambiente até a temperatura de 1.300°C e vazão de nitrogênio 

de 40 mL/min. Foram produzidas curvas de análise térmica diferencial (DTA), análise 

termogravimétrica (TG) e sua derivada (DTG). 
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Fotografia 2 - Equipamento de Análise Térmica Netzsch STA 449F3 Jupiter 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

3.2.2 Difração de Raios X 

 

A caracterização das amostras por difração de raios X foi realizada no Laboratório de 

Difração de Raios X do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) em São Paulo, 

em um equipamento Rigaku Multiflex, semelhante ao mostrado na Figura 27, utilizando fonte 

com radiação CuKα com comprimento de onda de 0,15418nm, tensão de 40KV, corrente de 

20mA, velocidade de 20 min-1 e monocromador de grafite. 
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Figura 27 - Difratômetro de Raios X Rigaku Multiflex 

 

 

Fonte: Rigaku. Disponível em: http://www.rigaku.co.jp/leaflet/dtex_ultra.html, acesso em 25.02.2020  

 

3.2.3 Área Específica 

 

O ensaio para determinação das isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio foi 

realizado no Laboratório de Caracterização de Materiais da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie em equipamento Belsorp MAX, fabricado pela BEL Japan Corporation, com 

temperatura de determinação de isoterma de 77 K (-196oC) e utilização de nitrogênio líquido. 

O equipamento utilizado para realização dos ensaios é apresentado na Fotografia 3. A partir da 

realização deste ensaio, foram analisadas as isotermas de adsorção/dessorção e área específica 

aferida pelo método BET e a distribuição de poros conforme método BJH. 

 

 

 

 

 

 



 

64 
 

 

Fotografia 3 - Equipamento Belsorp MAX 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

3.2.4 Determinação da Densidade Real 

A determinação da densidade real das amostras por meio de picnometria foi realizada 

no Laboratório de Processamento de Materiais Cerâmicos da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Foram utilizados picnômetros de vidro tipo Gay-Lussac. As amostras de sólido 

utilizadas foram de 0,5 g para todas as amostras sendo fervidas e transferidas para o picnômetro 

e mantidas em repouso para completa decantação do sólido. O ensaio foi realizado à 

temperatura ambiente (25°C). Utilizou-se água para realização do ensaio (ρ25°C = 0,997 

g/cm³). A Fotografia 4 ilustra o aparato experimental utilizado. 
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Fotografia 4 – Aparato Experimental para Realização de Ensaio de Determinação de Densidade 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

3.2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas no Laboratório de 

Microscopia Eletrônica, localizado no Laboratório de Caracterização de Materiais da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie em microscópio eletrônico Jeol, modelo JSM 6510 

(Fotografia 5) utilizando-se da técnica de elétrons secundários e tensão de aceleração de 30KV.  
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Fotografia 5 - Microscópio Eletrônico de Varredura Jeol JSM 6510 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Para a realização das análises, as amostras foram submetidas à um processo de 

metalização realizado com ouro em pó em um sputtering Baltec SCD050, apresentado na 

Fotografia 6. 

 

Fotografia 6 - Sputtering Baltec SCD050 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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3.2.6 Espectroscopia de Energia Dispersiva 

 

As análises de espectroscopia de energia dispersiva foram realizadas simultaneamente 

à microscopia eletrônica de varredura no Laboratório de Microscopia Eletrônica, localizado no 

Laboratório de Caracterização de Materiais da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

utilizando um espectrômetro de raios X por energia dispersiva da marca Thermo Scientific 

modelo 6742 UltraDry, acoplado ao microscópio eletrônico Jeol, modelo JSM 6510, 

apresentado na Fotografia 7. 

Fotografia 7 - Espectrômetro de Raios X por Energia Dispersiva  

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

3.2.7 Potencial Zeta 

O potencial Zeta das amostras foi determinado no Laboratório de Caracterização de 

Materiais da Universidade Presbiteriana Mackenzie utilizando-se um analisador de partícula 

Anton Paar Litesizer 500 apresentado na Fotografia 8. Para realização do ensaio, uma amostra 

de 0,1 g de pseudoboemita foi adicionada a 100 mL de água deionizada. A suspensão formada 

foi mantida sob agitação ultrassônica em um agitador Elmasonic P durante 30 minutos para em 

seguida, a caracterização do material ser realizada à temperatura ambiente. 
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Fotografia 8 - Analisador de Partícula Anton Paar Litesizer 500 

 

Fonte: O Autor (2020)  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo estão apresentados os resultados dos ensaios realizados para a 

caracterização do material obtido pela síntese da pseudoboemita obtida na presença do óxido 

de grafeno. 

 

4.1 SÍNTESE DA PSEUDOBOEMITA 

 

Algumas considerações importantes podem ser feitas a partir da síntese da 

pseudoboemita. As composições que utilizaram o hidróxido de sódio como precursor, 

apresentaram forte tendência de aglomeração, com a formação de um material fibroso que foi 

separado do pó e não teve suas características estudadas neste trabalho. 

A operação de lavagem, por sua vez, apresentou níveis distintos de dificuldade entre as 

amostras. As amostras sintetizadas a partir do hidróxido de amônio apresentaram filtração mais 

fácil, porém utilizou-se maior quantidade de água até o atingir-se o pH neutro. As amostras 

sintetizadas a partir do hidróxido de sódio, apresentaram difícil filtração, porém, necessitaram 

menor quantidade de água para lavagem do material. Cabe destaque ao fato de que todas as 

lavagens realizadas, resultaram em filtrados com características límpidas e sem alteração dos 

aspectos de turbidez da água, sem evidência de particulados ou presença de óxido de grafeno 

no filtrado concluindo-se, dessa forma, que não houve o carregamento do GO no processo de 

lavagem. 

Na Tabela 4 são apresentadas as composições das amostras sintetizadas. 

Tabela 4 - Composição das Amostras 

Amostra Teor de GO Base Sal 
A1 0,5% NH4OH Al(NO3)3.9H2O 
A2 1,0% NH4OH Al(NO3)3.9H2O 
A3 0,5% NaOH Al(NO3)3.9H2O 
A4 1,0% NaOH Al(NO3)3.9H2O 
A5 0,5% NH4OH AlCl3.6H2O 
A6 1,0% NH4OH AlCl3.6H2O 
A7 0,5% NaOH AlCl3.6H2O 
A8 1,0% NaOH AlCl3.6H2O 

Fonte: O Autor (2020) 
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4.2 ANÁLISES TÉRMICAS 

As análises térmicas foram realizadas conforme procedimento descrito no item 3.2.1. 

Na Figura 28 são mostradas as curvas referentes à análise térmica diferencial (DTA), a 

Termogravimetria (TG) e sua derivada (DTG) de amostras obtidas para a pseudoboemita pura 

a partir dos mesmos precursores inorgânicos (incluindo o álcool polivinílico). As condições de 

realização do ensaio são análogas às das amostras com adição do óxido de grafeno. 

Figura 28 - Análise Térmica das Amostras de Pseudoboemita sem Adição de Óxido de Grafeno 

  
Al(NO3)3.9H2O + NH4OH Al(NO3)3.9H2O + NaOH 

  

  
AlCl3.6H2O  + NH4OH AlCl3.6H2O  + NaOH 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Analisando-se os resultados observa-se que os materiais sintetizados a partir de cloreto 

de alumínio apresentaram maior perda de massa total na formação da alumina, tanto para a 

síntese com hidróxido de amônio (45,62% de perda de massa) quanto para o hidróxido de sódio 

(48,31% de perda de massa) quando comparados com os mesmos precursores básicos para o 

nitrato de alumínio, onde a perda de massa foi de 37,20% para a síntese a partir do NH4OH e 

27,86% para o NaOH.  
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Na Figura 29 são apresentadas as curvas termogravimétricas obtidas para as análises 

termogravimétrica, DTG e de análise térmica diferencial para a amostra A1. 

Figura 29 – Curvas Termogravimétricas da Amostra A1 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 0,5% GO)

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Pela análise das curvas termogravimétricas obtidas, é possível observar um pico 

endotérmico próximo aos 100°C referente à perda de água presente na amostra. A 260 °C 

observa-se um pico endotérmico provavelmente relacionado à presença do óxido de grafeno. 

Na faixa compreendida entre 250 e 500°C perda de massa correspondente à transformação da 

pseudoboemita em γ-alumina. A curva termogravimétrica apresenta ainda dois picos 

exotérmicos que se referem às últimas transformações de fase da alumina (α-alumina), 

respectivamente. 

Os resultados da análise térmica da amostra A2 são mostrados na Figura 30. 
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Figura 30 – Curvas Termogravimétricas da Amostra A2 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

As curvas termogravimétricas obtidas para a amostra A2 indica um pico endotérmico 

próximo aos 100°C referente à perda de água presente na amostra, seguido de outro pico 

endotérmico por volta dos 274°C, provavelmente relacionado à presença do óxido de grafeno. 

A perda de massa observada na TG entre 250 e 550°C é resultado da transformação da 

pseudoboemita em γ-alumina. Próximo aos 1100°C observa-se o pico exotérmico da formação 

da α-alumina. 

Os resultados das análises térmicas da amostra A3 são mostrados na Figura 31. 

Figura 31 – Curva Termogravimétricas da Amostra A3 (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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A análise das curvas termogravimétricas obtidas para a amostra A3 aponta um pico 

endotérmico na curva da DTA referente à perda de água da amostra. Próximo aos 210°C ocorre 

um pico de perda de massa observado na DTG, com extensão desta perda de massa até próximo 

aos 550°C, caracterizando a formação da γ-alumina. Próximo aos 1160°C, observa-se o pico 

exotérmico de formação da α-alumina. 

A Figura 32 apresenta os resultados das análises térmicas da amostra A4. 

Figura 32 – Curvas Termogravimétricas da Amostra A4 (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

A análise das curvas termogravimétricas obtidas para a amostra A4 indica um pico 

endotérmico na curva da DTA referente à perda de água da amostra, com pico de DTG em 

103°C. Próximo aos 250°C ocorre um pico de perda de massa observado na DTG, com extensão 

desta perda de massa até próximo aos 550°C, caracterizando a formação da γ-alumina. Em 

1133,9°C, observa-se o pico exotérmico de formação da α-alumina. 

Os resultados das análises térmicas executadas na amostra A5 são mostrados na Figura 

33. 
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Figura 33 – Curvas Termogravimétricas da Amostra A5 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Pela análise das curvas termogravimétricas obtidas para a amostra A5, é possível 

observar um pico endotérmico próximo aos 100°C referente à perda de água presente na 

amostra. Próximo aos 300°C é possível observar um pequeno pico endotérmico, possivelmente 

atribuído ao óxido de grafeno. Na faixa compreendida entre 250 e 550°C ocorre uma perda de 

massa correspondente à transformação da pseudoboemita em γ-alumina. O termograma 

apresenta ainda a última transformação de fase da alumina (α-alumina) que ocorre por volta dos 

1000°C. 

Os resultados das análises térmicas efetuadas na amostra A6 são apresentados na Figura 

34. 
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Figura 34 – Curvas Termogravimétricas da Amostra A6 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

A análise das curvas termogravimétricas obtidas para a amostra A6 indica um pico 

endotérmico próximo aos 100°C referente à perda de água da amostra. Próximo aos 300°C 

observa-se um pico endotérmico, possivelmente atribuído ao óxido de grafeno. Na faixa 

compreendida entre 250 e 550°C ocorre uma perda de massa correspondente à transformação 

da pseudoboemita em γ-alumina. O termograma apresenta ainda a última transformação de fase 

da alumina (α-alumina) que ocorre por volta dos 1100°C. 

Os resultados obtidos nas análises térmicas da amostra A7 são mostrados na Figura 35. 

Figura 35 – Curvas Termogravimétricas da Amostra A7 (AlCl3.6H2O; NaOH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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A análise das curvas termogravimétricas da amostra A7 apresenta perda de água por 

volta dos 100°C, conforme observado no pico endotérmico formado. É possível observar a 

perda de massa da amostra ocorrida entre 250 e 550°C referente à formação da γ-alumina. Em 

1100°C observa-se um pico exotérmico referente à formação da α-alumina.  

A Figura 36 apresenta os resultados das análises térmicas da amostra A8. 

Figura 36 – Curvas Termogravimétricas da Amostra A8 (AlCl3.6H2O; NaOH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

De forma similar ao observado na amostra A7, a análise das curvas termogravimétricas 

da amostra A8 apresenta perda de água por volta dos 100°C, observada através da formação de 

pico endotérmico. Entre 250 e 550°C observa-se a perda de massa da amostra referente à 

formação da γ-alumina. Em 1100°C observa-se um pico exotérmico referente à formação da α-

alumina.  

A Figura 37 apresenta a uma comparação entre todas as curvas termogravimétricas 

obtidas nos ensaios realizados para as oito amostras. 
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Figura 37 - Comparativo das Curvas Termogravimétricas 

  

Amostra A1 
(Al(NO3)3.9H2O, NH4OH, 0,5% GO) 

Amostra A2 
(Al(NO3)3.9H2O, NH4OH, 1,0% GO) 

  

  
Amostra A3 

(Al(NO3)3.9H2O, NaOH, 0,5% GO) 
Amostra A4 

(Al(NO3)3.9H2O, NaOH, 1,0% GO) 
  

  
Amostra A5 

(AlCl3.6H2O, NH4OH, 0,5% GO) 
Amostra A6 

(AlCl3.6H2O, NH4OH, 1,0% GO) 
  

  
Amostra A7 

(AlCl3.6H2O, NaOH, 0,5% GO) 
Amostra A8 

(AlCl3.6H2O, NaOH, 1,0% GO) 
Fonte: O Autor (2020) 
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Consolidando-se as informações obtidas nas curvas termogravimétricas de das amostras 

A1 à A8, é possível observar a perda de massa de todas as amostras, as quais são apresentadas 

na Tabela 5: 

 

Tabela 5 - Comparativo de Perda de Massa das Amostras 

 % Perda de Massa 
Amostra Desidratação Transição (γ-Al2O3) 

A1 16,38 29,50 
A2 14,06 27,72 
A3 14,89 28,43 
A4 12,35 27,28 
A5 19,29 23,92 
A6 29,28 20,70 
A7 16,34 22,19 
A8 15,25 21,84 

Fonte: O Autor (2020) 

Pela análise da Tabela 5, é possível observar que as amostras obtidas a partir do cloreto 

de alumínio e hidróxido de amônio apresentaram a maior perda de água no processo de 

desidratação. Já as amostras obtidas a partir do nitrato de alumínio, apresentaram maior perda 

de massa na formação da γ-alumina. 

A perda de massa total até a formação α-alumina (aproximadamente 1100°C) foi 

avaliada para todas as amostras e os resultados são apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Perda de Massa Total de Formação da α-Alumina 

 Perda de Massa (%) 
Precursores Inorgânicos Sem GO 0,5% GO 1,0% GO 
Al(NO3)3.9H2O + NH4OH 37,2% 52,6% 55,0% 
Al(NO3)3.9H2O + NaOH 27,9% 56,0% 39,6% 
AlCl3.6H2O  + NH4OH 45,6% 56,0% 49,0% 
AlCl3.6H2O  + NaOH 48,3% 41,0% 41,0% 

Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise dos dados contidos na Tabela 6 indica que as amostras contendo o óxido de 

grafeno apresentam maior perda de massa quando comparadas com a síntese sem este óxido, 

com exceção da amostra obtida a partir do cloreto de alumínio e hidróxido de sódio. 
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4.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

Os ensaios de difração de raios x foram realizados para todas as amostras seguindo as 

condições descritas no item 3.2. Na Figura 38 são mostradas as curvas de difração de raios X 

das amostras de referência obtidas a partir dos mesmos precursores inorgânicos sem a adição 

do óxido de grafeno. 

Figura 38 – Curvas de Difração de Raios X das Amostras de Pseudoboemita sem Adição de Óxido de 

Grafeno 

  
Al(NO3)3.9H2O + NH4OH Al(NO3)3.9H2O + NaOH 

  

  
AlCl3.6H2O  + NH4OH AlCl3.6H2O  + NaOH 

Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise das curvas de raios X indicadas na Figura 38 indica que a amostra obtida a 

partir do nitrato de alumínio e hidróxido de amônio apresenta uma estrutura em bandas 

características da distorção estrutural referente à hidratação da pseudoboemita. As amostras 

obtidas a partir do hidróxido de sódio apresentam além das bandas característica da 

pseudoboemita, picos de elevada intensidade atribuídos à bayerita. As curvas obtidas para 

materiais sem a adição do óxido de grafeno servem como base para avaliação de seus efeitos 

nas características do material formado. 
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A Figura 39, apresenta os resultados obtidos para a difração de raios X da amostra A1 

cuja síntese foi realizada com nitrato de alumínio, hidróxido de amônio e 0,5% de óxido de 

grafeno. 

Figura 39 – Curvas de Difração de Raios-X Amostra A1 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Por meio da análise das curvas de raios X da amostra A1 (a), observam-se bandas de 

baixa intensidade, características da desordem estrutural da pseudoboemita próximo aos 15°, 

30° e 40°. Observa-se próximo aos 20° e 40° a formação de picos característicos da bayerita 

(Al(OH)3), conforme destacado em (b). A análise não evidenciou a presença dos picos 

característicos do óxido de grafeno (9,6° e 24,8°) mas apenas uma distorção de intensidade mais 

alta próximo aos 20°, referente a presença da bayerita. Considerando que a porcentagem de 

óxido de grafeno é pequena, é coerente que a mesma não seja observada no resultado de difração 

de raios X (REED, 1995) 

A Amostra A2 foi obtida com maior quantidade de óxido de grafeno. A curva de 

difração de raios X dessa amostra é apresentada na Figura 40. 
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Figura 40 – Curva de Difração de Raios X Amostra A2 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

A observação da curva de raios X da amostra A2 evidencia os mesmos eventos 

observados na Amostra A1, obtida a partir dos mesmos precursores inorgânicos. No entanto, 

os picos apresentam maior intensidade, inclusive para formação da bayerita. Apesar de possuir 

o dobro da quantidade de GO da amostra A1. Não foi evidenciado picos característicos do óxido 

de grafeno.  

As curvas de difração de raios X obtidas para a amostra A3 está apresentado na Figura 

41. 
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Figura 41 – Curvas de Difração de Raios X Amostra 03 (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

A análise da curva de raios X da amostra A3, mostra as bandas características da 

pseudoboemita próximo aos 15°, 30° e 40°, no entanto, não evidencia a presença de grafite ou 

óxido de grafeno, o que pode ser justificado pela baixa quantidade presente na composição do 

material. Esta curva de difração destaca-se pela baixa intensidade das bandas, sem ocorrência 

significativa de bayerita (embora seja possível observar discreta perturbação próxima aos picos 

característico da bayerita por volta dos 20°). Destaca-se a observação de um pico localizado em 

29° na curva de difração, cuja análise indica tratar-se de nitrato de sódio, possível subproduto 

resultante de síntese a partir dos precursores utilizados para esta amostra. 

A Figura 42 apresenta as curvas de difração de raios x obtidas para a Amostra A4 do 

material. 
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Figura 42 - Difração de Raios X Amostra 04 (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Pela análise da curva de difração de raios-X, é possível observar as mesmas 

características das curvas de raios X da amostra A3, obtido para os mesmos precursores 

inorgânicos, porém, neste caso, com maior intensidade nas bandas da pseudoboemita. Esta 

difração, por sua vez, apresenta maior intensidade no pico próximo aos 20° atribuída à presença 

da bayerita. Na difração do produto obtido pela síntese do nitrato de alumínio e hidróxido de 

sódio, diferente do observado na amostra contendo 0,5% de GO, não ficou evidenciada a 

presença de nitrato de sódio. Assim como nas outras amostras, a presença do óxido de grafeno 

não se evidenciou nas curvas de difração de raios X, ainda que em maior quantidade que na 

amostra A3. 

O resultado do ensaio de difração de raios X da A5 é apresentado na Figura 43: 
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Figura 43 – Curvas de Difração de Raios X Amostra A5 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Na análise das curvas de difração da amostra A5, observam-se as bandas características 

da pseudoboemita próximo aos 15°, 30° e 40°.  Os picos de maior intensidade apresentam 

padrão similar aos observados nas outras amostras, e são atribuídos à formação de uma segunda 

fase de bayerita. Não foi evidenciada a ocorrência de picos atribuídos à presença do óxido de 

grafeno na composição do material estudado.  

A curva de difração de raios X da amostra A6 é apresentado na Figura 44. 
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Figura 44 – Curvas de Difração de Raios X amostra A6 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Na curva de difração de raios X da amostra A6, observa-se o mesmo padrão visto na 

amostra A5, obtida a partir dos mesmos precursores inorgânicos onde encontram-se bandas de 

baixa intensidade características da pseudoboemita. O aumento da intensidade dos picos 

observados em (a) (quando comparados com a amostra anterior), indica a possibilidade de 

maior formação de bayerita. Não ficam evidenciados nesta curva, os picos do óxido de grafeno, 

que possui, nesta composição, maior concentração quando comparado à amostra anterior. 

A curva de difração de raios X da amostra A7, formada por cloreto de alumínio, 

hidróxido de sódio com adição de 0,5% de GO é apresentada na Figura 45. 
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Figura 45 – Curva de Difração de Raios X Amostra A7 (AlCl3.6H2O; NaOH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

A análise da curva de difração de raios X da Amostra A7 indica as bandas características 

da pseudoboemita, comparando-se com os picos presentes em (b) do oxihidróxido de alumínio 

(boemita). Não evidenciou-se grande presença de outras fases cristalinas, apenas uma 

perturbação leve com dois pequenos picos próximos aos 20° que podem ser atribuídos à 

formação de uma pequena quantidade de bayerita. Não há evidência de picos característicos do 

óxido de grafeno. 

A Figura 46 apresenta a curva de difração de raios-x realizado para a Amostra A8 do 

material. 
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Figura 46 - Difração de Raios X Amostra A8 (AlCl3.6H2O; NaOH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Nesta curva de difração de raios X, tal qual o anterior, obtida através dos mesmos 

precursores, é possível observar a formação das bandas características da pseudoboemita, com 

baixa intensidade e sem a ocorrência de outras fases cristalinas. Porém, não há nenhuma 

variação que indique a presença do óxido de grafeno que nesta composição foi adicionada em 

1% da massa final seca de pseudoboemita produzida.  

A Figura 47 apresenta uma comparação entre os as curvas de difração de raios X obtidas 

na caracterização das oito amostras. 
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Figura 47 - Comparativo das Curvas de Difração de Raios X 

  

Amostra A1 
(Al(NO3)3.9H2O, NH4OH, 0,5% GO) 

Amostra A2 
(Al(NO3)3.9H2O, NH4OH, 1,0% GO) 

  

  
Amostra A3 

(Al(NO3)3.9H2O, NaOH, 0,5% GO) 
Amostra A4 

(Al(NO3)3.9H2O, NaOH, 1,0% GO) 
  

  
Amostra A5 

(AlCl3.6H2O, NH4OH, 0,5% GO) 
Amostra A6 

(AlCl3.6H2O, NH4OH, 1,0% GO) 
  

  
Amostra A7 

(AlCl3.6H2O, NaOH, 0,5% GO) 
Amostra A8 

(AlCl3.6H2O, NaOH, 1,0% GO) 
Fonte: O Autor (2020) 
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A comparação das amostras apresentadas na Figura 47 apontam para a formação 

pseudoboemita, caracterizada pela formação de bandas (devido a desordem estrutural da 

boemita provocada pela presença das moléculas de água) e formação secundária (exceto nas 

amostras 3 e 8) de bayerita, óxido comumente encontrado na síntese da pseudoboemita pelo 

processo sol-gel. 

 

4.4 ISOTERMAS DE ADSORÇÃO / DESSORÇÃO 

 

A determinação das isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio foram realizadas 

conforme parâmetros descritos no item 3.2.3. Na Tabela 7 são apresentados os valores obtidos 

na determinação da área específica de cada amostra. 

Tabela 7 - Área Específica obtida pelo Método BET 

Amostra Composição Área Específica (m²/g) 
A1 Al(NO3)3.9H2O / NH4OH / 0,5% GO 410,55 
A2 Al(NO3)3.9H2O / NH4OH / 1,0% GO 377,33 
A3 Al(NO3)3.9H2O / NaOH / 0,5% GO 148,46 
A4 Al(NO3)3.9H2O / NaOH / 1,0% GO 346,34 
A5 AlCl3.6H2O / NH4OH / 0,5% GO 478,94 
A6 AlCl3.6H2O / NH4OH / 1,0% GO 363,64 
A7 AlCl3.6H2O / NaOH / 0,5% GO 359,26 
A8 AlCl3.6H2O / NaOH / 1,0% GO 241,77 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Na Figura 48 são mostradas as curvas de adsorção e dessorção obtido no ensaio BET e 

a distribuição do tamanho de poros pelo método BJH para a amostra A1 obtida a partir de nitrato 

de alumínio e hidróxido de amônio. 
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Figura 48 - Isotermas de Adsorção e Dessorção (A) e Distribuição do Tamanho de Poros (B) da 
Amostra A1 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 0,5% GO) 

       (A)         (B) 
Fonte: O Autor (2020) 

A análise da amostra em questão, indica uma isoterma de adsorção do tipo IV, cuja 

pequena histerese indica pequena quantidade de meso e macroporos. Este resultado é 

corroborado pela maior distribuição de microporos (inferiores à 2 nm).  

Na Figura 49 apresenta o resultado obtido no ensaio BET para a amostra A2, obtida a 

partir de nitrato de alumínio e hidróxido de amônio e contendo 1,0% de GO. 

Figura 49 - Isotermas de Adsorção e Dessorção (A) e Distribuição do Tamanho dos Poros (B) da 
Amostra A2 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 1,0% GO) 

  
          (A)            (B) 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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A análise da amostra A2 indica uma isoterma de adsorção do tipo IV, com características 

semelhantes à da amostra 01. Levando-se em conta a análise da isoterma de adsorção e a área 

específica obtida, observa-se que o aumento da quantidade de óxido de grafeno utilizado nesta 

composição, não influiu no aumento da área específica do material, ao contrário, resultou em 

uma área específica que é cerca de 8% menor que a da amostra com menor teor de óxido de 

grafeno, conforme dados apresentados na Tabela 4. O perfil de tamanho de poros assemelha-se 

à amostra 01, no entanto, é observado um discreto aumento no volume de mesoporos, em 

especial com diâmetro próximo à 5 nm. 

A Figura 50 apresenta o resultado obtido no ensaio BET para a amostra A3, obtida a 

partir de cloreto de alumínio e hidróxido de amônio e contendo 0,5% de GO. 

Figura 50 - Isotermas de Adsorção e Dessorção (A) e Distribuição do Tamanho dos Poros (B) da 
Amostra A3 (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 0,5% GO) 

          (A)           (B) 
Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise da amostra A3 indica uma isoterma de adsorção do tipo IV, com ponto de 

inflexão indicando a presença de microporos e baixa histerese indicando pouca presença de 

macroporos. A distribuição de poros apresenta, no entanto, uma indicação de menor quantidade 

de microporos (comparando-se com as amostras 01 e 02) e maior quantidade de mesoporos (até 

50 nm) e ainda a presença de macroporos. Destaca-se ainda que a amostra A3 apresentou o 

menor valor de área específica dentre todas as amostras analisadas. 

Na Figura 51 são apresentados o resultado obtido no ensaio BET para a amostra A4, 

obtida a partir de nitrato de alumínio e hidróxido de sódio e contendo 1,0% de GO. 
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Figura 51 - Isotermas de Adsorção e Dessorção (A) e Distribuição do Tamanho dos Poros (B) da 
Amostra A4 (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 1,0% GO) 

           (A)            (B) 
Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise da amostra A4, por sua vez, indica uma isoterma de adsorção do tipo IV, na 

qual o aumento do teor de óxido de grafeno permitiu a observação de uma maior histerese, 

aumentando assim a presença de meso e macroporos e resultando em um aumento substancial 

(133%) na área específica quando comparado com a amostra A3 obtida por meio dos mesmos 

precursores. Este fato é corroborado pela distribuição dos microporos em maior quantidade e 

presença de mesoporos. Há pouca observação de macroporos. 

A Figura 52 apresenta o resultado obtido no ensaio BET para a amostra A5, obtida a 

partir de nitrato de alumínio e hidróxido de amônio, com adição de 0,5% de GO. 
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Figura 52 - Isotermas de Adsorção e Dessorção (A) e Distribuição do Tamanho dos Poros (B) da 
Amostra A5 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 0,5% GO) 

 

           (A)            (B) 
Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise da amostra A5 indica uma isoterma de adsorção do tipo IV, na qual a baixa 

histerese indica a presença de poucos meso e macroporos, sendo possível, no entanto, observar 

maior quantidade de microporos que nas amostras anteriores, com a mesma quantidade de GO, 

o que se confirma com a análise da distribuição de poros pelo método BJH. 

A Figura 53 apresenta o resultado obtido no ensaio BET para a amostra A6, obtida a 

partir de cloreto de alumínio e hidróxido de amônio contendo 1,0% de GO. 
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Figura 53 - Isotermas de Adsorção e Dessorção (A) e Distribuição do Tamanho dos Poros (B) da 

Amostra A6 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 1,0% GO) 

  
          (A)         (B) 

Fonte: O Autor (2020) 

 

A amostra A6 apresenta uma isoterma de adsorção do tipo IV com maior histerese, 

indicando maior quantidade de meso e macroporos. Observa-se maior de mesoporos próximo 

ao limite inferior da classificação IUPAC que as demais amostras. 

A Figura 54 apresenta o resultado obtido no ensaio BET para a amostra A7, obtida a 

partir de cloreto de alumínio e hidróxido de sódio com adição de 0,5% de GO. 

Figura 54 - Isotermas de Adsorção e Dessorção (A) e Distribuição do Tamanho dos Poros (B) da 
Amostra A7 (AlCl3.6H2O; NaOH; 0,5% GO) 

          (A)         (B) 
Fonte: O Autor (2020) 
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A amostra A7 apresenta uma isoterma de adsorção do tipo IV com pequena quantidade 

de meso e macroporos, caracterizado pela pequena área entre as curvas indicadas na Figura 54. 

Observa-se no gráfico (B) um pequeno aumento na distribuição de poros com diâmetro entre 

20 e 30 nm. 

A Figura 55 apresenta o resultado obtido no ensaio BET para a amostra A8, obtida a 

partir de cloreto de alumínio e hidróxido de sódio com adição de 1,0% de GO. 

Figura 55 - Isoterma de Adsorção e Dessorção (A) e Distribuição do Tamanho dos Poros (B) da 
Amostra A8 (AlCl3.6H2O; NaOH; 1,0% GO) 

  
          (A)                (B) 

Fonte: O Autor (2020) 

 

A amostra A8 apresenta uma isoterma de adsorção com características mais próximas 

ao tipo II, com presença de microporos semelhantes aos anteriores e baixa histerese 

evidenciando uma pequena quantidade de meso e macroporos. A distribuição BJH no entanto, 

é inconclusiva indicando presença total de meso e macroporos na estrutura do material 

A Figura 56 apresenta uma comparação entre as isotermas de adsorção e dessorção de 

nitrogênio de todas as amostras. 
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Figura 56 - Comparativo das Isotermas de Adsorção/Dessorção de Nitrogênio  

  

A1 – Tipo IV 
(Al(NO3)3.9H2O, NH4OH, 0,5% GO) 

A2 – Tipo IV 
(Al(NO3)3.9H2O, NH4OH, 1,0% GO) 

  

  
A3 – Tipo IV 

(Al(NO3)3.9H2O, NaOH, 0,5% GO) 
A4 – Tipo IV 

(Al(NO3)3.9H2O, NaOH, 1,0% GO) 
  

  
A5 – Tipo IV 

(AlCl3.6H2O, NH4OH, 0,5% GO) 
A6 – Tipo IV 

(AlCl3.6H2O, NH4OH, 1,0% GO) 
  

  
A7 – Tipo IV 

(AlCl3.6H2O, NaOH, 0,5% GO) 
A8 – Tipo II 

(AlCl3.6H2O, NaOH, 1,0% GO) 
Fonte: O Autor (2020) 
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Na Figura 57 é mostrada uma comparação entre as distribuições de tamanho de poros 

pelo método BJH de todas as amostras. 

Figura 57 - Comparativo da Distribuição de Poros pelo Método BJH 

  
     A1      A2 

  

  
     A3      A4 

  

  
     A5      A6 

  

 
 

     A7         A8 
Fonte: O Autor (2020) 
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4.5 DENSIDADE REAL E DBET DA PARTÍCULA  

 

A determinação da densidade real das amostras foi realizada em temperatura ambiente 

(25 °C, ρágua = 0,997 g/cm³). Os dados coletados são apresentados na Tabela 8, em que (P) 

indica a massa do picnômetro, (S) a amostra sólida e (A) a massa de água adicionada. O cálculo 

da densidade real foi realizado a partir da Equação 5. 

Tabela 8 - Densidade Real das Amostras A1 à A8 

Amostra Mbs [P] (g) Mbsp [P+S] (g) Mbsw [P+A] (g) Mbspw [P+S+A] (g) D. Real (g/cm³) 

A1 36,50 37,00         83,63  83,82            1,61  

A2 25,02 25,52         81,66  81,93            2,17  

A3 33,33 33,83         82,33  82,57            1,92  

A4 32,81 33,31         82,22  82,46            1,92  

A5 25,73 26,23         79,14  79,39            1,99  

A6 36,51 37,01         86,73  86,96            1,85  

A7 37,07 37,57         86,20  86,45            1,99  

A8 25,15 25,65         81,67  81,96            2,37  

    Média 1,98 ± 0,22 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Com base nos valores de densidade apresentados na Tabela 8, pode-se calcular, de 

acordo com a Equação 5, o diâmetro médio de partícula pelo método BET (DBET). Os valores 

calculados para o diâmetro médio de partícula são apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9 - Diâmetro Médio de Partícula das Amostras A1 à A8 

Amostra Área Específica (m²/g) Densidade Real (g/cm³) DBET (μm) 

A1 410,55 1,61 9,088 

A2 377,33 2,17 7,337 

A3 148,46 1,92 21,079 

A4 346,34 1,92 9,036 

A5 478,94 1,99 6,283 

A6 363,64 1,85 8,937 

A7 359,26 1,99 8,376 

A8 241,77 2,37 10,454 

Fonte: O Autor (2020) 
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A comparação direta dos resultados de área específica e densidade real não permite que 

sejam estabelecidas relações entre estas propriedades válidas para todos os casos. A discussão 

sobre o efeito das variáveis nestes resultados será realizada na seção 4.9 deste estudo. 

 

4.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

A Micrografia 3 apresenta uma imagem obtida para a amostra A1 (nitrato de alumínio / 

hidróxido de amônio) com aumento de 2000 vezes. 

Micrografia 3 - Micrografia da Amostra A1 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 0,5% GO), realizada com 

Elétrons Secundários, com aumento de 2000 vezes 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise da imagem indica um fenômeno de agregação das partículas de 

pseudoboemita, já observado em trabalhos anteriores. Os agregados microscópicos formados 

são resultado da aglomeração das partículas de pseudoboemita no processo de liofilização do 

material. Esta análise é corroborada pela Micrografia 4 indicando a presença de diversos 

agregados submicrométricos da pseudoboemita, em forma de placas, observados com aumento 

de 10000 vezes. 
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Micrografia 4 - Micrografia da Amostra A1 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 0,5% GO), realizada com 

Elétrons Secundários, com aumento de 10000 vezes 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Os mesmos eventos observados na amostra A1 foram observados na amostra A2 obtidas 

a partir dos mesmos precursores inorgânicos, apenas com a variação da quantidade de óxido de 

grafeno. A imagem obtida para a amostra A2, com aumento de 2000 vezes, é apresentada na 

Micrografia 5. 

Micrografia 5 - Micrografia da Amostra A2 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 1,0% GO), realizada com 

Elétrons Secundários, com aumento de 2000 vezes 

  

Fonte: O Autor (2020) 
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A presença dos agregados submicrométricos em forma de placa, igualmente observados 

na amostra A1 são apresentados na Micrografia 6, com aumentos de 5000 e 1000 vezes. 

Micrografia 6 - Micrografia da Amostra A2 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 1,0% GO), realizada com 

Elétrons Secundários, com aumento de 5000 vezes (A) e 10000 vezes (B) 

(A) (B) 
Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise das micrografias obtidas para a amostra A3, que utilizou como precursores 

inorgânicos o nitrato de alumínio e hidróxido de sódio, não indicou a presença dos agregados 

submicrométricos. Destaca-se que esta amostra apresentou o menor valor de área específica 

dentre todas as analisadas pelo método BET. A Micrografia 7 apresenta a imagem obtida para 

a amostra A3 com aumento de 5000 vezes. 
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Micrografia 7 - Micrografia da Amostra A3 (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 0,5% GO), realizada com 

Elétrons Secundários, com aumento de 5000 vezes 

  

Fonte: O Autor (2020) 

A amostra A4, que utilizou como precursores inorgânicos os mesmos reagentes da 

amostra A3, porém, com variação no teor de GO, apresentou área específica dentro da média 

das demais amostras. Para esta amostra, também é possível a observação de agregados 

submicrométricos, conforme observado na Micrografia 8. 
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Micrografia 8 - Micrografia da Amostra A4 (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 1,0% GO), realizada com 

Elétrons Secundários, com aumento de 2000 vezes (A), 5000 vezes (B) e 10000 vezes (C) 

 

(A) 
 

  

(B) (C) 
Fonte: O Autor (2020) 

 

A amostra A5, obtida a partir do cloreto de alumínio e hidróxido de amônio, com adição 

de 0,5% de GO foi a amostra que apresentou, conforme a Tabela 7, o maior resultado de área 

específica dentre todas as amostras obtidas a partir dos precursores inorgânicos selecionados. 

Nesta amostra, a análise das imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura apresenta 

a formação de agregados de pseudoboemita da ordem de 10 à 100 μm (Micrografia 9) 

igualmente observados nas demais amostras, bem como a formação de agregados 

submicrométricos (Micrografia 10). 
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Micrografia 9 - Micrografia da Amostra A5 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 0,5% GO), realizada com Elétrons 

Secundários, com aumento de 1000 vezes 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Micrografia 10 - Micrografia da Amostra A5 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 0,5% GO), realizada com 

Elétrons Secundários, com aumento de 2000 vezes (A), 5000 vezes (B) e 10000 vezes (C) 

(A) (B) (C) 
Fonte: O Autor (2020) 

 

As micrografias obtidas para a amostra A6, obtidas pelos mesmos precursores da 

amostra A5, porém, com um teor de GO de 1,0%, apresentam características morfológicas 

similares as demais amostras, como observado na Micrografia 11. 
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Micrografia 11- Micrografia da Amostra A6 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 1,0% GO), realizada com Elétrons 

Secundários, com aumento de 1100 vezes (A), 2000 vezes (B) e 5000 vezes (C) 

(A) (B) (C) 
Fonte: O Autor (2020) 

 

As amostra A7 e A8, que utilizou como precursores inorgânicos o cloreto de alumínio 

e o hidróxido de sódio, observou menores áreas específicas, assim como as amostras A3 e A4 

obtidas com a mesma base. A morfologia destas amostras, no entanto, difere das demais por 

apresentar agregados mais compactos que as outras amostras ou com menores regiões de 

formação de agregados submicrométricos. A Micrografia 12 apresenta a formação de um destes 

agregados compactos. 

 

Micrografia 12 - Micrografia da Amostra A7 (AlCl3.6H2O; NaOH; 0,5% GO), realizada com Elétrons 

Secundários, com aumento de 5000 vezes (A) e 10000 vezes (B) 

(A) (B) 
Fonte: O Autor (2020) 
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A amostra A7, por sua vez, apresentou um tipo de formação porosa em sua superfície 

atípicas para a pseudoboemita, conforme indicado na Micrografia 13. Esta formação pode 

apresentar-se relevante para utilizações do material em sistemas de liberação controlada de 

fármacos. 

Micrografia 13 - Micrografia da Amostra A7 (AlCl3.6H2O; NaOH; 0,5% GO), realizada com Elétrons 

Secundários, com aumento de 1100 vezes 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

 A Micrografia 14 apresenta as micrografias obtidas para a amostra A8. 

 

Micrografia 14 - Micrografia da Amostra 08 (AlCl3.6H2O; NaOH; 1,0% GO), realizada com Elétrons 

Secundários, com aumento de 5000 vezes (A) e 10000 vezes (B) 

(A) (B) 
Fonte: O Autor (2020) 
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4.7 ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA 

 

A técnica de espectroscopia de energia dispersiva, realizada concomitantemente à 

microscopia eletrônica de varredura, foi utilizada para identificação de elementos químicos, 

eventualmente, diversos àqueles esperados na síntese de um oxihidróxido de alumínio e do 

carbono proveniente do óxido de grafeno. 

Para identificar uma forma de dispersão do óxido de grafeno na amostra, considerando 

que esta técnica de caracterização permite apenas a visualização dos elementos superficiais da 

amostra, buscou-se a análise em pontos de maior densidade, para que a presença de carbono 

não se confundisse com a fita utilizada na preparação da amostra. 

A Figura 58 apresenta as imagens de EDS realizadas para a amostra A1. 

Figura 58 - Espectroscopia de Energia Dispersiva da Amostra A1 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 0,5% 

GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise das imagens obtidas para a amostra A1 apresenta a região em que ocorreu a 

formação da pseudoboemita. Devido à utilização da fita de carbono para fixação da amostra, as 

regiões de identificação de carbono podem corresponder ao óxido de grafeno presente na 

amostra ou a fita de fixação em camada mais profunda. A consideração sobre a fita ocorre 

devido à identificação de cobre e zinco que compõe a liga metálica que constitui o porta 

amostras. Destaca-se de identificação de nitrogênio que pode ser resultado de algum resíduo 

proveniente do processo de lavagem. 
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A Figura 59 apresenta as imagens de EDS realizadas para a amostra A2. 

Figura 59 - Espectroscopia de Energia Dispersiva da Amostra A2 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 1,0% 

GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

A análise da imagem permite a observação de maior intensidade para os elementos que 

compõe o material compósito formado (alumínio, oxigênio e carbono). A forma de 

apresentação do carbono e sua distribuição em padrão semelhante às amostras de alumínio e 

oxigênio sugere que se refira ao óxido de grafeno, no entanto, considerando que foram 

encontrados cobre e zinco (materiais que compõe a liga utilizada na fabricação do porta 

amostras) evidencia que foram identificados elementos de camadas mais profundas, logo, a 

presença de carbono identificada também pode ser atribuída à fita utilizada para fixação da 

amostra. Foram identificados em menor quantidade ouro (utilizado na metalização da amostra), 

cobre e zinco (elementos da liga de latão) utilizadas para a produção do porta amostras.  

A Figura 60 apresenta as imagens de EDS realizadas para a amostra A3. 
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Figura 60 - Espectroscopia de Energia Dispersiva da Amostra A3 (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 0,5% GO)

 

Fonte: O Autor (2020) 

A análise da imagem indica que os elementos de maior intensidade são, como esperado, 

o alumínio, oxigênio e carbono. A presença de ouro, cobre e zinco também era esperada pelas 

condições de preparo da amostra. Destaca-se, neste caso, a observação de nitrogênio e sódio, 

provenientes dos precursores inorgânicos (nitrato de alumínio e hidróxido de sódio 

respectivamente). Esta ocorrência indica a presença de subprodutos do processo de síntese, 

remanescentes da operação de lavagem para ajuste do pH do material. 

A Figura 61 apresenta as imagens de EDS realizadas para a amostra A4. 

Figura 61 - Espectroscopia de Energia Dispersiva da Amostra A4 (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Assim como observado na amostra A3, a análise da amostra A4, obtida com os mesmos 

precursores inorgânicos, indica, além dos elementos previstos, a presença de sódio. A presença 
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de rubídio, argônio e selênio não possuem justificativa, podendo ser atribuída a algum problema 

de detecção do equipamento. 

As imagens de EDS realizadas para a amostra A5 são mostradas na Figura 62. 

 

Figura 62 - Espectroscopia de Energia Dispersiva da Amostra A5 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise da amostra A5 apresenta, tal como as demais amostras analisadas, uma 

distribuição uniforme de carbono e maior intensidade de alumínio e oxigênio. Considerando 

que neste caso, o sal utilizado como precursor foi o cloreto de alumínio, a presença de mesmo, 

ainda que em quantidade pouco significativa, representa um resíduo de subproduto de síntese. 

A presença de argônio, rubídio, chumbo e berílio não possuem justificativa nesta rota de síntese, 

atribuindo-se à problema de detecção do equipamento. 

A análise da amostra A6, como os mesmos precursores da amostra A5 e com maior teor 

de óxido de grafeno é mostrada na Figura 63 
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Figura 63 - Espectroscopia de Energia Dispersiva da Amostra A6 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Diferentemente das amostras anteriormente analisadas, para a amostra A6, foi realizada 

a espectroscopia de energia dispersiva em uma área menos densa da amostra, por apresentar-se 

mais adequada para a realização do ensaio. Observa-se a presença da pseudoboemita na parte 

superior da amostra, cuja densidade é evidenciada nas identificações de oxigênio e alumínio. A 

densidade de carbono na parte superior da amostra, refere-se à presença do óxido de grafeno 

presente na amostra. Na parte inferior da imagem, a identificação de carbono corresponde à fita 

adesiva aplicada no porta amostras para fixação da mesma.  

A presença de cloro, assim como na imagem anterior, representa a presença de cloretos 

residuais do processo de síntese. Os elementos chumbo, berílio e rubídio, em quantidades 

mínimas, não correspondem à rota deste processo de síntese. 

A Figura 64 apresenta a espectroscopia de energia dispersiva da amostra A7. 
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Figura 64 - Espectroscopia de Energia Dispersiva da Amostra A7 (AlCl3.6H2O; NaOH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise da amostra A7 também foi realizada em uma região menos densa da amostra, 

como observado nas imagens correspondente ao oxigênio e alumínio. Destaca-se a presença de 

cloro e sódio provenientes dos precursores inorgânico e que podem, possivelmente, estar 

associados na forma de cloreto de sódio (NaCl). 

A Figura 65 apresenta a espectroscopia de energia dispersiva da Amostra A8. 

Figura 65 - Espectroscopia de Energia Dispersiva da Amostra A8 (AlCl3.6H2O; NaOH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise da espectroscopia de energia dispersiva da amostra A8 reflete os mesmos 

eventos da amostra de mesma composição e menor teor de óxido de grafeno. Destaca-se nesta 

amostra a presença de uma quantidade maior, e desta vez, representativa, de cloro e sódio. 
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4.8 POTENCIAL ZETA 

 

O ensaio para determinação do potencial zeta foi realizado com três amostras de cada 

composição e executados à temperatura ambiente (25°C). Os resultados das análises estão 

apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10: Valores médios de Potencial Zeta 

 Amostra Potencial Zeta (mV)  
 A1 17,6 ± 0,4  
 A2 21,7 ± 0,4  
 A3 13,1 ± 0,5  
 A4 14,4 ± 0,5  
 A5 18,3 ± 0,3  
 A6 22,6 ± 1,1  
 A7 15,4 ± 0,8  
 A8 14,6 ± 0,7  

Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise dos resultados indica maior estabilidade na dispersão de partículas das 

amostras contendo maior teor de óxido de grafeno. Com exceção da composição obtida a partir 

de cloreto de alumínio e hidróxido de sódio, todas as demais amostras obtidas com maior teor 

de óxido de grafeno (amostras A2, A4 e A6) apresentaram resultados superiores às amostras 

obtidas com 0,5% de óxido de grafeno (amostras A1, A3 e A5). 

As Figuras 66 e 67 apresentam os gráficos de distribuição do potencial zeta das amostra 

obtidas utilizando como precursores o nitrato de alumínio e hidróxido de amônio, com teor de 

óxido de grafeno de 0,5% (amostra A1) e 1,0% (amostra A2). 
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Figura 66 - Potencial Zeta da Amostra A1 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Figura 67 - Potencial Zeta da Amostra A2 (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

A análise dos gráficos apresentados nas Figuras 66 e 67 e os dados apresentados na 

Tabela 10 indicam que a amostra contendo maior teor de óxido de grafeno apresenta, em média, 

potencial zeta 23,3% superior que a amostra com menor teor de óxido de grafeno. Este dado 

indica uma maior estabilidade na dispersão das partículas da amostra que contém maior teor de 

óxido de grafeno. 

Nas Figuras 68 e 69 são apresentados os gráficos de distribuição do potencial zeta das 

amostras obtidas utilizando como precursores o nitrato de alumínio e hidróxido de sódio, com 

teor de óxido de grafeno de 0,5% (amostra A3) e 1,0% (amostra A4). 
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Figura 68 - Potencial Zeta da Amostra A3 (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Figura 69 - Potencial Zeta da Amostra A4 (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

A análise dos gráficos apresentados nas Figuras 68 e 69 e os dados apresentados na 

Tabela 10 indicam que a amostra contendo maior teor de óxido de grafeno apresenta, em média, 

potencial zeta 9,9% superior que o da amostra com menor teor de óxido de grafeno. Este dado 

mostra que o aumento do teor de GO aumenta a estabilidade da dispersão das partículas da 

amostra. 

As Figuras 70 e 71 apresentam os gráficos de distribuição do potencial zeta das amostras 

obtidas utilizando como precursores o cloreto de alumínio e hidróxido de amônio, com teor de 

óxido de grafeno de 0,5% (amostra A5) e 1,0% (amostra A6). 
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Figura 70 - Potencial Zeta da Amostra A5 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Figura 71 - Potencial Zeta da Amostra A6 (AlCl3.6H2O; NH4OH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

A análise dos gráficos mostrados nas Figuras 70 e 71 e os dados apresentados na Tabela 

10 indicam que a amostra contendo maior teor de óxido de grafeno apresenta, em média, 

potencial zeta 23,5% superior que a amostra com menor teor de óxido de grafeno. Este dado 

indica que a dispersão das partículas da amostra que contém maior teor de óxido de grafeno é 

mais estável que a amostra contendo 0,5% de GO. 

As Figuras 72 e 73 apresentam os gráficos de distribuição do potencial zeta das amostras 

obtidas utilizando como precursores o cloreto de alumínio e hidróxido de sódio, com teor de 

óxido de grafeno de 0,5% (amostra A7) e 1,0% (amostra A8). 
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Figura 72 - Potencial Zeta da Amostra A7 (AlCl3.6H2O; NaOH; 0,5% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Figura 73 - Potencial Zeta Amostra A8 (AlCl3.6H2O; NaOH; 1,0% GO) 

 

Fonte: O Autor (2020) 

Diferentemente do observado nas amostras anteriores, a análise dos gráficos 

apresentados nas Figuras 72 e 73 e os dados apresentados na Tabela 10 indicam que a amostra 

contendo maior teor de óxido de grafeno apresenta, em média, potencial zeta 5,2% menor que 

a amostra com menor teor de óxido de grafeno. Este dado indica uma menor estabilidade na 

dispersão das partículas da amostra que contém maior teor de óxido de grafeno. 

A Figura 74 apresenta a consolidação de todas as curvas obtidas para a análise do 

potencial zeta das amostras de pseudoboemita e óxido de grafeno. 

Figura 74 - Potencial Zeta das amostras de pseudoboemita 
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A1 A2 

(Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 0,5% GO) (Al(NO3)3.9H2O; NH4OH; 1,0% GO) 
  

 
A3 A4 

(Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 0,5% GO) (Al(NO3)3.9H2O; NaOH; 1,0% GO) 
  

 
A5 A6 

(AlCl3.6H2O; NH4OH; 0,5% GO) (AlCl3.6H2O; NH4OH; 1,0% GO) 
  

A7 A8 
(AlCl3.6H2O; NaOH; 0,5% GO) (AlCl3.6H2O; NaOH; 1,0% GO) 

Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise dos resultados de todas as composições permite a observação de os maiores 

valores de potencial zeta foram observados nas amostras sintetizadas a partir do uso do 
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Hidróxido de Amônio (NH4OH). Em todos os casos, as sínteses realizadas utilizando este 

precursor como base, obtiveram resultados superiores às amostras sintetizadas com a utilização 

do hidróxido de sódio (NaOH) como base. Este resultado indica que as amostras sintetizadas 

utilizando o hidróxido de amônio como precursor, por possuírem maior potencial zeta aparecem 

menos aglomeradas que as obtidas a partir do hidróxido de sódio. 

 

4.9 CÁLCULO DE INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS 

 

A influência das variáveis foi avaliada para a perda de massa por desidratação, perda de 

massa na formação da γ-alumina, área específica e potencial zeta. O cálculo foi feito baseado 

no planejamento experimental fatorial de três níveis.  

Na Tabela 11 são apresentados o resultado referente à perda de massa de desidratação. 

Tabela 11 - Influência das Variáveis na Desidratação do Sistema Pseudoboemita/Óxido de Grafeno 

Amostra Perda de Massa (%) A B C AB AC BC ABC 
A1 16,38 -16,38 -16,38 -16,38 16,38 16,38 16,38 -16,38 
A2 14,06 -14,06 -14,06 14,06 14,06 -14,06 -14,06 14,06 
A3 14,89 -14,89 14,89 -14,89 -14,89 14,89 -14,89 14,89 
A4 12,35 -12,35 12,35 12,35 -12,35 -12,35 12,35 -12,35 
A5 19,29 19,29 -19,29 -19,29 -19,29 -19,29 19,29 19,29 
A6 29,28 29,28 -29,28 29,28 -29,28 29,28 -29,28 -29,28 
A7 16,34 16,34 16,34 -16,34 16,34 -16,34 -16,34 -16,34 
A8 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 

Soma 137,84 22,48 -20,18 4,04 -13,78 13,76 -11,30 -10,86 
Média 17,23 5,62 -5,05 1,01 -3,45 3,44 -2,83 -2,72 

Fonte: O Autor (2020) 

A análise da Tabela 11 indica maior influência do fator B (base precursora) na perda de 

massa por desidratação das amostras. As amostras obtidas com NH4OH apresentam perda de 

massa de 5,05 pontos percentuais maiores que as obtidas com o NaOH. A influência do fator B 

é observada também, porém em menor intensidade, em suas interações com os fatores A (coluna 

AB) e C (coluna BC). 

A Tabela 12 são apresentados os resultados referentes à perda de massa na formação da 

γ-alumina. 
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Tabela 12 - Influência das Variáveis na Formação da γ-Alumina 

Amostra Perda de Massa (%) A B C AB AC BC ABC 
A1 29,50 29,50 -29,50 -29,50 -29,50 29,50 29,50 29,50 
A2 27,72 27,72 -27,72 -27,72 27,72 27,72 -27,72 -27,72 
A3 28,43 28,43 -28,43 28,43 -28,43 -28,43 28,43 -28,43 
A4 27,28 27,28 -27,28 27,28 27,28 -27,28 -27,28 27,28 
A5 23,92 23,92 23,92 -23,92 -23,92 -23,92 -23,92 23,92 
A6 20,70 20,70 20,70 -20,70 20,70 -20,70 20,70 -20,70 
A7 22,19 22,19 22,19 22,19 -22,19 22,19 -22,19 -22,19 
A8 21,84 21,84 21,84 21,84 21,84 21,84 21,84 21,84 

Soma 201,58 -24,28 -2,10 -6,50 0,92 -0,64 3,50 2,24 
Média 25,20 -6,07 -0,52 -1,63 0,23 -0,16 0,88 0,56 

Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise dos resultados da Tabela 12 permite a observação de uma relação entre o fator 

A (precursor sal) e a perda de massa na formação da γ-Alumina. As amostras sintetizadas com 

Al(NO3)3.9H2O apresentam, em média 6,07 pontos percentuais a mais de perda de água que as 

amostras sintetizadas com AlCl3.6H2O. Observa-se também uma pequena relação entre a 

quantidade de óxido de grafeno (fator C) e a perda de massa das amostras. As amostras obtidas 

com maior quantidade de óxido de grafeno (1,0%) apresentaram uma perda de massa, em 

média, 1,63 ponto percentual menor que as obtidas com o limite inferior do fator. 

A consolidação da influência das variáveis na perda de massa apresenta-se de forma 

consolidada na Tabela 13. 

Tabela 13 – Resultados do Planejamento Experimental Fatorial 23 para a Perda de Massa das 

Amostras 

Média dos Efeitos e Interações Desidratação Formação γ-Alumina 
Média 17,23% 25,20% 
Efeitos Principais   
A 5,62% -6,07% 
B -5,05% -0,52% 
C 1,01% -1,63% 
Interação entre Fatores   
AB -3,45% 0,23% 
AC 3,44% -0,16% 
BC -2,83% 0,88% 
ABC -2,72% 0,56% 

Fonte: O Autor (2020) 
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Na Tabela 14 são apresentados os resultados referentes à área específica das amostras. 

 

Tabela 14 - Influência das Variáveis na Área Específica 

Amostra Área Espec.  
(m²/g) 

A B C AB AC BC ABC 

A1 410,55 -410,55 -410,55 -410,55 410,55 410,55 410,55 -410,55 
A2 377,33 -377,33 -377,33 377,33 377,33 -377,33 -377,33 377,33 
A3 148,46 -148,46 148,46 -148,46 -148,46 148,46 -148,46 148,46 
A4 346,34 -346,34 346,34 346,34 -346,34 -346,34 346,34 -346,34 
A5 478,94 478,94 -478,94 -478,94 -478,94 -478,94 478,94 478,94 
A6 363,64 363,64 -363,64 363,64 -363,64 363,64 -363,64 -363,64 
A7 359,26 359,26 359,26 -359,26 359,26 -359,26 -359,26 -359,26 
A8 241,77 241,77 241,77 241,77 241,77 241,77 241,77 241,77 

Soma 2726,29 160,93 -534,63 -68,13 51,53 -397,45 228,91 -233,29 
Média 340,79 40,23 -133,66 -17,03 12,88 -99,36 57,23 -58,32 

Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise dos resultados da Tabela 14 indica que dentre as relações dos efeitos 

principais, o fator B (precursor da base) é o que tem maior influência sobre o resultado da área 

específica. Quando passa de NH4OH para NaOH ocorre uma redução de 133,66 m²/g na área 

específica. A interação das variáveis AC (precursor sal e teor de óxido de grafeno) também 

possui um pequeno efeito nos resultados da área específica. 

A consolidação da influência das variáveis na área específica apresenta-se de forma 

consolidada na Tabela 15. 

Tabela 15 – Resultados do Planejamento Experimental Fatorial 23 para a Área Específica 

Média dos Efeitos e Interações Área Específica (m2/g) 
Média 340,79 
Efeitos Principais  
A 40,23 
B -133,66 
C -17,03 
Interação entre Fatores  
AB 12,88 
AC -99,36 
BC 57,23 
ABC -58,32 

Fonte: O Autor (2020) 
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Os resultados referentes ao estudo do efeito das variáveis para a densidade das amostras 

são apresentados na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Influência das Variáveis na Densidade 

Amostra Dens. Real 
(g/cm3) 

A B C AB AC BC ABC 

A1 1,61 -1,61 -1,61 -1,61 1,61 1,61 1,61 -1,61 
A2 2,17 -2,17 -2,17 2,17 2,17 -2,17 -2,17 2,17 
A3 1,92 -1,92 1,92 -1,92 -1,92 1,92 -1,92 1,92 
A4 1,92 -1,92 1,92 1,92 -1,92 -1,92 1,92 -1,92 
A5 1,99 1,99 -1,99 -1,99 -1,99 -1,99 1,99 1,99 
A6 1,85 1,85 -1,85 1,85 -1,85 1,85 -1,85 -1,85 
A7 1,99 1,99 1,99 -1,99 1,99 -1,99 -1,99 -1,99 
A8 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 

Soma 15,82 0,60 0,59 0,79 0,47 -0,33 -0,03 1,09 
Média 1,98 0,15 0,15 0,20 0,12 -0,08 -0,01 0,27 

Fonte: O Autor (2020) 

Observa-se pelos dados apresentados na Tabela 16 que todas as variáveis apresentam 

grande influência na densidade do material formado. Analisando-se as variáveis 

individualmente observa-se que o aumento do teor de GO apresenta efeito positivo, ou seja, 

torna o material mais denso. Este é um efeito oposto ao desejado com a adição do GO. 

A consolidação da influência das variáveis na área específica apresenta-se de forma 

consolidada na Tabela 17. 

Tabela 17 – Resultados do Planejamento Experimental Fatorial 23 para a Densidade Real 

Média dos Efeitos e Interações Densidade (g/cm³) 
Média 15,82 
Efeitos Principais  
A 0,15 
B 0,15 
C 0,20 
Interação entre Fatores  
AB 0,12 
AC -0,08 
BC -0,01 
ABC 0,27 

Fonte: O Autor (2020) 
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Os resultados referentes ao estudo do efeito das variáveis para a densidade das amostras 

são apresentados na Tabela 18. 

Tabela 18 - Influência das Variáveis no Diâmetro Médio da Partícula pelo Método BET (DBET) 

Amostra DBET (μm) A B C AB AC BC ABC 
1 9,088 -9,09 -9,09 -9,09 9,09 9,09 9,09 -9,09 
2 7,337 -7,34 -7,34 7,34 7,34 -7,34 -7,34 7,34 
3 21,079 -21,08 21,08 -21,08 -21,08 21,08 -21,08 21,08 
4 9,036 -9,04 9,04 9,04 -9,04 -9,04 9,04 -9,04 
5 6,283 6,28 -6,28 -6,28 -6,28 -6,28 6,28 6,28 
6 8,937 8,94 -8,94 8,94 -8,94 8,94 -8,94 -8,94 
7 8,376 8,38 8,38 -8,38 8,38 -8,38 -8,38 -8,38 
8 10,454 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 10,45 

Soma 80,59 -12,49 17,30 -9,06 -10,08 18,53 -10,87 9,72 
Média 10,07 -3,12 4,33 -2,27 -2,52 4,63 -2,72 2,43 

Fonte: O Autor (2020) 

Assim como observado na propriedade anterior, sendo elas dependentes, as variáveis e 

combinações apresentam influência no diâmetro da partícula do material formado. Analisando-

se as variáveis individualmente observa-se que o a troca do hidróxido de amônio para o 

hidróxido de sódio provoca aumento do diâmetro da partícula do material. Observa-se ainda 

um efeito mais pronunciado da combinação das variáveis AC. A mudança do nitrato de 

alumínio para o cloreto de alumínio combinado com o aumento do teor de GO provoca aumento 

do diâmetro médio da partícula 

A consolidação da influência das variáveis do diâmetro médio da partícula apresenta-se 

de forma consolidada na Tabela 19. 

Tabela 19 – Resultados do Planejamento Experimental Fatorial 23 para o Diâmetro Médio de Partícula 

pelo Método BET 

Média dos Efeitos e Interações DBET (μm) 

Média 10,07 
Efeitos Principais  
A -3,12 
B 4,33 
C -2,27 
Interação entre Fatores  
AB -2,52 
AC 4,63 
BC -2,72 
ABC 2,43 

Fonte: O Autor (2020) 
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Na Tabela 20 são apresentados os resultados referentes ao potencial zeta das amostras 

Tabela 20 - Influência das Variáveis no Potencial Zeta 

Amostra Pot. Zeta  
(mV) 

A B C AB AC BC ABC 

A1 17,6 -17,6 -17,6 -17,6 17,6 17,6 17,6 -17,6 
A2 21,7 -21,7 -21,7 21,7 21,7 -21,7 -21,7 21,7 
A3 13,1 -13,1 13,1 -13,1 -13,1 13,1 -13,1 13,1 
A4 14,4 -14,4 14,4 14,4 -14,4 -14,4 14,4 -14,4 
A5 18,3 18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 18,3 18,3 
A6 22,6 22,6 -22,6 22,6 -22,6 22,6 -22,6 -22,6 
A7 15,4 15,4 15,4 -15,4 15,4 -15,4 -15,4 -15,4 
A8 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 

Soma 137,7 4,1 -22,7 8,9 0,9 -1,9 -7,9 -2,3 
Média 17,21 1,03 -5,68 2,23 0,22 -0,48 -1,98 -0,58 

Fonte: O Autor (2020) 

A análise dos resultados da Tabela 20 aponta como variável com maior influência no 

potencial zeta o tipo de base utilizada. A mudança do hidróxido de amônio para o hidróxido de 

sódio apresenta uma diminuição média de 5,68 mV no potencial zeta. Observa-se ainda um 

efeito do teor do óxido de grafeno no resultado obtido para o potencial zeta. O aumento do teor 

de GO aponta para uma maior dispersão e estabilidade do material obtido na síntese.  

A consolidação da influência das variáveis no potencial zeta apresenta-se de forma 

consolidada na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Resultados do Planejamento Experimental Fatorial 23 para o Potencial Zeta 

Média dos Efeitos e Interações Potencial Zeta (mV) 
Média 17,21 
Efeitos Principais  
A 1,03 
B -5,68 
C 2,23 
Interação entre Fatores  
AB 0,22 
AC -0,48 
BC -1,98 
ABC -0,58 

Fonte: O Autor (2020) 
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5 CONCLUSÕES 

 

Sintetizou-se pseudoboemita com óxido de grafeno disperso na sua microestrutura. A 

análise dos dados obtidos aponta, em todas as sínteses, a formação de pseudoboemita, partindo-

se de diversos precursores orgânicos, conforme observação de picos das análises térmicas e a 

análise dos resultados obtidos na difração de Raios-X, destacando-se para este último, a 

formação considerável de bayerita em todas as sínteses. Comparando-se os demais resultados 

com dados obtidos em trabalhos recentes, foi possível observar que a adição do óxido de 

grafeno aumentou a área específica de algumas composições, quando comparados com 

trabalhos realizados considerando a obtenção da pseudoboemita sem a presença destes agentes. 

Analisando-se individualmente o resultado referente ao potencial zeta, observou-se que 

o aumento do teor de óxido de grafeno aumentou a estabilidade do compósito formado, ainda 

que o sistema permaneça sendo instável de acordo com a classificação de estabilidade pelo 

potencial zeta.  

A área específica por sua vez, apresenta variações positivas quando comparadas com as 

pseudoboemitas obtidas pelas mesmas rotas de síntese e precursores, porém, sem a presença do 

óxido de grafeno. Destaca-se ainda que as composições com menores teores de GO apresentam 

resultados ainda maiores quando comparados com a as amostras contendo 1,0% de óxido de 

grafeno. Os gráficos do método BJH permitem a visualização de uma maior distribuição mais 

de microporos quando comparados ao mesoporos e macroporos. A presença de macroporos não 

foi evidenciada na realização dos ensaios. 

A análise dos efeitos das variáveis indica que a base precursora é uma variável crítica 

uma vez que foi observado que sua mudança do hidróxido de amônio (NH4OH) para o 

hidróxido de sódio (NaOH), esta última afetou negativamente a área específica e o potencial 

zeta além de reduzir a perda de água da amostra por desidratação. Na perda de massa, a troca 

do precursor que representa o sal inorgânico afetou os resultados na mesma proporção. 

Os dados obtidos permitem ainda, a conclusão de que a introdução do óxido de grafeno 

junto à pseudoboemita para formação de um sistema compósito, ainda que esta interface entre 

as fases não tenha sido visualizada na análise morfológica efetuada na Microscopia Eletrônica 

de Varredura e tampouco observada na Difração de Raios-X (devido às pequenas frações de 

óxido de grafeno adicionadas), promoveu alterações de valores em propriedades que são de 
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interesse, por exemplo,  para as aplicações do material em sistemas de liberação controlada de 

fármacos, dentre as quais se destacam a área específica e o potencial zeta. 

Por fim, destaca-se que dentre os fatores analisados, a variável de base precursora 

mostrou-se mais crítica no conjunto de propriedades analisas do que a quantidade adiciona de 

óxido de grafeno. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, as análises de toxicidade e a realização de testes 

in vitro com fármacos já compatibilizados com a pseudoboemita, como o atenolol, a 

metformina e o aciclovir (como exemplos), pode representar mais um caminho para a utilização 

deste material nos sistemas de liberação controlada de fármacos. 
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