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Resumo: Vitrocerâmicas do sistema CaO-SrO-B2O3-TiO2-SiO2 (CSrBTS) são excelentes candidatos para
aplicações como selantes em células de combustível de óxido sólido – SOFCs (do inglês Solid Oxide Fuel
Cell), pois o TiO2 favorece a formação de fases contendo estrôncio, Sr2SiO4 e SrTiO3, resultando na melhora
da compatibilidade química entre os componentes de interconexão e o selante da célula de combustível.
Entretanto, a estrutura dos vidros deste sistema ainda não havia sido precisamente entendida. Neste
trabalho, investigou-se a influência do TiO2 na estrutura de vidros do sistema CaO-SrOB2O3-SiO2 (CSrBS) por
Espectrocopia Raman. Os espectros obtidos apresentaram modos vibracionais de dobramento e de
estiramento. Neste caso, foram identificadas as espécies Q1 , Q2, Q2–A e Q3. As duas novas bandas, 756 e 825
cm-1 foram atribuídas às vibrações de estiramento Ti-ONBO e Ti-OBO, respectivamente. Os resultados
sugerem que o titânio está coordenado majoritariamente em espécies [4]Ti, e quantidades minoritárias de
unidades [5]Ti. Houve também uma diminuição da intensidade das bandas de obramento, a qual está
associada à restrição das vibrações de dobramento devido a possibilidade do titânio estar se ligando à rede
não apenas por vértices, mas também por arestas.
Palavras-chave: Vidros;Selantes;Célula de combustível de óxido sólido;Espectroscopia Raman;TiO2
Abstract: Glass-ceramics of the CaO-SrO-B2O3-TiO2-SiO2 (CSrBTS) system are excellent candidates for
applications as sealants in solid oxide fuel cells – SOFCs, as TiO2 favors the formation of strontiumcontaining phases, Sr2SiO4 and SrTiO3, resulting in improved chemical compatibility between the
interconnect components and the fuel cell sealant. However, the structure of the glasses in this system had
not been precisely understood. In this work, The influence of TiO2 on the glass structure in the CaO-SrOB2O3-SiO2 (CSrBS) system was examined by Raman spectroscopy. The Raman spectra of these glasses
presented bending and stretching vibration modes, leading to the identification of Q1, Q2, Q2–A and Q3
species. The addition of Ti produced two new Raman bands at 756 and 825 cm-1 which were attributed,
respectively, to the stretching vibrations of Ti-ONBO and Ti-OBO. Our results suggest that titanium is
coordinated mostly in Ti[4] species, with negligible amounts of Ti[5] units. The intensity of bending bands
also showed a decrease, which was attributed to the restriction of bending vibrations possibly due to
titanium bonding to the lattice structure through both vertices and edges.
Keywords: Glasses;Sealants;Solid Oxide Fuel Cell;Raman Spectroscopy;TiO2
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES ELÉTRICAS DE ÓXIDO DE ZINCO (ZnO) DOPADO COM NIÓBIO (Nb) PARA
APLICAÇÃO EM DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS
Autor: JERUSA PERLA LEAL ALMEIDA
Tipo de Trabalho de Conclusão: DISSERTAÇÃO
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Resumo: Os materiais semicondutores foram responsáveis pelo avanço tecnológico em várias áreas como
na comunicação, no processamento de dados, na geração de energia de forma sustentável como as células
voltaicas. Através do processo de dopagem é possível alterar as propriedades elétricas dos semicondutores e
assim, estudar e analisar a influência do dopante. A síntese usada neste trabalho para realizar a dopagem do
Nb na matriz do ZnO (1, 3, 5 e 7%) foi reação em estado sólido. As pastilhas foram conformadas em prensa
uniaxial e sinterizadas em forno resistivo a uma temperatura de 1200º C por duas horas. A caracterização
estrutural, morfológica e física foi feita pelas técnicas de difratometria de raios X, microscopia eletrônica de
varredura, densidade de Arquimedes, espectroscopia Raman e espectroscopia de impedância para
realização das medidas elétricas como condutividade elétrica e constante dielétrica. Os resultados
mostraram que ZnO:Nb apresentou um comportamento típico de semicondutor que tem os seus valores
aumentados conforme o aumento da temperatura. Foi observado também que a contribuição se dá pelo
grão, pois a baixa solubilidade de Nb em ZnO resultou em uma fase secundária, Zn3Nb2O8 com
propriedades dielétricas.
Palavras-chave: Óxido de Zinco;Nióbio;Propriedades Elétricas;Semicondutor
Abstract: Semiconductor materials were responsible for technological advances in several areas, such as
communication, data processing, and sustainable energy generation such as voltaic cells. Through the
doping process, it is possible to change the electrical properties of the semiconductors and thus study and
analyze the influence of the dopant. The synthesis used in this work to do the Nb doping in the ZnO matrix (1,
3, 5 and 7%) was a solid state reaction. The tablets were formed in a uniaxial press and sintered in a resistive
oven at a temperature of 1200º C for two hours. Structural, morphological and physical characterization was
performed using X-ray diffractometry, scanning electron microscopy, Archimedes density, Raman
spectroscopy and impedance spectroscopy to perform electrical measurements such as electrical
conductivity and dielectric constant. The results showed that ZnO:Nb showed a typical semiconductor
behavior that has its values increased as the temperature increases. It was also observed that the
contribution is made by the grain, because the low solubility of Nb in ZnO resulted in a secondary phase,
Zn3Nb2O8 with dielectric properties.
Keywords: Zinc oxide;Niobium;Electrical Properties;Semiconducto
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“ESTUDO DO EFEITO DE DIREÇÃO DE ESTRUTURA DO DI-CÁTION À BASE DO 1,2-DIMETILIMIDAZÓLIO,
COM TETRAMETILENO COMO COMPRIMENTO DO ESPAÇADOR, NA SÍNTESE DE MATERIAIS
MICROPOROSOS ALUMINOFOSFATOS E SILICOALUMINOFOSFATOS
Autor: ITALO IURY DE SOUZA GUIDA
Tipo de Trabalho de Conclusão: DISSERTAÇÃO

Data da Defesa: 28/05/2021

Resumo: Compreender os fatores que controlam a seletividade de fases na cristalização de zeólitas (FDE,
Fatores Direcionadores de Estrutura), em diferentes condições de síntese, é um tema central de estudo na
síntese desses materiais. Entre esses FDE já identificados, se sobressai a substituição dos átomos de Si da
rede por outros heteroátomos tetraédricos, adição de ânions fluoreto e o uso de cátions orgânicos como
agentes direcionadores de estrutura (SDA) para as sínteses. Dentre todos os diferentes tipos de SDAs que
vem sendo estudados até o presente momento, os cátions imidazólios, demostraram-se eficientes SDAs, pois
possibilitaram a síntese de topologias zeolíticas inéditas além de novas composições para topologias
zeolíticas já conhecidas. Portanto, o objetivo principal deste trabalho é estudar os FDEs avaliando
especificamente, o efeito direcionador do cátion duplamente carregado formado por duas porções do 1,2dimetilimidazólio, conectados por uma cadeia de metileno como SDA na síntese de materiais zeolíticos de
composição aluminofosfato e silicoaluminofosfato, pela via hidrotermal tanto em rota de síntese alcalina
quanto fluorídrica. Os materiais obtidos neste estudo, foram caracterizados desde o ponto de vista
estrutural, químico e físico-químico com o objetivo de avaliar as habilidades direcionadoras do cátion 4BDI.
Os resultados revelaram que o cátion 4BDI mostrou especificidade para direcionar as fases PST-27, SAS e SFO
onde a fase PST-27 é uma versão monoclínica da topologia AFI. As estruturas SAS e SFO foram sintetizadas
na composição SAPO, onde essas estruturas nunca haviam sido sintetizadas nesta composição até o
presente momento.
Palavras-chave: MATERIAIS MICROPOROSOS;zeólitas;FDE;SDA
Abstract: Understanding the factors that control the selectivity of phases in the crystallization of zeolites
(FDE, Structure Guiding Factors), in different synthesis conditions, is a central theme of study in the synthesis
of these materials. Among these FDE already identified, the replacement of Si atoms in the network by other
tetrahedral heteroatoms, the addition of fluoride anions and the use of organic cations as structure guiding
agents (SDA) for syntheses stand out. Among all the different types of SDAs that have been studied so far,
imidazole cations have proven to be efficient SDAs, as they have made it possible to synthesize new zeolitic
topologies in addition to new compositions for zeolitic topologies already known. Therefore, the main
objective of this work is to study the FDEs by specifically evaluating the guiding effect of the double charged
cation formed by two portions of 1,2-dimethylimidazolium connected by a methylene chain like SDA in the
synthesis of zeolitic materials of aluminophosphate and silicoaluminophosphate composition by
hydrothermal route both in alkaline and fluoridic synthesis route. The materials obtained in this study were
characterized from the structural, chemical and physical-chemical point of view, with the aim of evaluating
the driving skills of the 4BDI cation. The results revealed that the 4BDI cation led to the crystallization of the
PST-27, SAS and SFO phases, where the 4BDI cation showed specificity to direct the PST-27 phase, which is a
monoclinic version of the AFI topology. The SAS and SFO structures were synthesized in the SAPO
composition, where these structures had never been synthesized in this composition until the present
moment.
Keywords: MICROPOROUS MATERIALS;FDE;SDA;zeolites
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MATERIAIS MICROPOROSOS À BASE DO ANEL IMIDAZÓLIO USADO COMO AGENTE DIRECIONADOR DE
ESTRUTURA
Autor: THAYARA KELLEN ALMEIDA TAVARES
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Resumo: Este trabalho estudou os efeitos do direcionador de estrutura 4-butilbismetilimidazólio(4BI) o qual
é formado a base de dois cátions de 1-metilimidazólio, separados por uma cadeia alquílica de quatro
unidades de carbonos. Este cátion foi usado como agente direcionador de estrutura orgânica (ADE) na
síntese de peneiras moleculares de silicoaluminofosfatos (SAPO). Foi possível obter três fases diferentes
dependendo da via de síntese (meio fluoreto ou hidróxido). Por um lado, quando a síntese é realizada por via
hidróxido o cátion 4BI tende a favorecer as estruturas AEI e AFO, onde a estrutura AFO foi cristalizada em
uma única composição. Por outro lado, sob condições de concentração de flúor, este agente direcionador de
estrutura pode em vez disso produzir uma variante do material SAPO chabazita triclínica (CHA). Levando em
consideração que este cátion 4BI pode ser bastante volumoso para ser ocluído nas fases CHA e AEI, um
cálculo de mecânica molecular foi realizado para estudar as localizações e conformações do cátion 4BI
nessas estruturas. No caso da CHA, e devido a redução da simetria provocada pela presença de flúor
coordenado a alumínio na estrutura triclínica de CHA, o cátion pode se orientar em três direções não
equivalentes. Assim calculamos a estabilidade dos diferentes arranjos, observando que a localização mais
provável para o cátion 4BI é abrangendo duas cavidades chabazíticas adjacentes, com dois anéis de
imidazólio de cátions adjacentes em uma configuração de “sanduiche” empilhado. Enquanto a localização
mais estável para o cátion 4BI dentro da estrutura AEI, envolve a incorporação de 2 agentes direcionadores
de estrutura por célula unitária, sendo cada cavidade preenchida por um anel imidazólio, com os cátions
orgânicos abrangendo duas cavidades adjacentes, novamente com a cadeia alquílica passando pela janela
de 8-membros.
Palavras-chave: Zeólitas;Agentes direcionadores de estrutura;Cátions orgânicos;Imidazólios.
Abstract: This work was studied the structure-directing effects of 1-methylimidazolium-based dication, with
four methylene units as spacer length (4BI), as Organic StructureDirecting Agent (OSDA) in the synthesis of
silicoaluminophosphate (SAPO) molecular sieves. It was possible to obtain three different phases depending
on the synthesis via (fluoride or hydroxide media). On the one hand, when the synthesis is carried out by
hydroxide via the 4BI tends to favor the AEI and AFO frameworks, crystallizing the latter one into a single
composition. On the other hand, under fluoride concentrated conditions this OSDA can instead produce the
synthesis a variant of the triclinic chabazite (CHA) SAPO material. Taking into account that this cation (4BI)
could be quite bulky to be occluded in both the CHA and AEI phases a molecular mechanics calculation was
carried out to study the locations and conformations of the dication in these structures. In the case of the
CHA, and due to the symmetry reduction prompted by the presence of F coordinated to Al in the triclinic CHA
framework, the cation can orient in three non-equivalent directions. Thus, we calculated the stability of the
different arrangements, observing that the most likely location for 4BI cations to be spanning two adjacent
chabazite cavities, with two imidazolium rings of adjacent cations in a stacked-sandwich configuration. While
that the most stable location for 4BI cations within the AEI framework involves the incorporation of 2 SDAs
per AEI unit cell, being each cavity filled by one imidazolium ring, with the organic cations spanning two
adjacent cavities, again with the alkyl chain passing through 8-rings.
Keywords: Zeolites;Organic Structure-Directing Agent;Organic cations;Imidazoles
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MODELOS ISOCONVERSIONAIS APLICADOS À CINÉTICA DE CRISTALIZAÇÃO DE VIDROS DO SISTEMA CaOSrO-B2O3-SiO2-TiO2
Autor: GLAUCO VINICIUS PALHANO BEZERRA
Tipo de Trabalho de Conclusão: DISSERTAÇÃO
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Resumo: O conhecimento da cinética de cristalização é essencial para direcionar as aplicações dos materiais
vítreos em dispositivos e equipamentos. Alguns métodos, frequentemente utilizados para descrever o
processo de cristalização destes materiais em condições não isotérmicas, consideram a energia de ativação
constante ao longo de todo o processo de transformação. Ademais, as reações que ocorrem em estado
sólido não são Arrhenianas, o que os torna inadequados. Adicionalmente, estes métodos são incapazes de
determinar o termo préexponencial e o modelo de reação, que em conjunto com a energia de ativação
formam o tripleto cinético. Dessa forma, a utilização de equações mais apropriadas para descrever o
processo de cristalização em vidros é necessária. Neste trabalho, vidros do sistema (26-0,25x)CaO-(260,25x)SrO-(4-0,05x)B2O3-(44-0,45x)SiO2-(x)TiO2 com x = 0, 2, 4, 6 e 8 (mol%), cognominados T0, T2, T4, T6 e
T8 foram caracterizados por Calorimetria Diferencial Exploratória (DSC) com o intuito de identificar o tripleto
cinético de cristalização. Estes parâmetros foram determinados por meio das abordagens model-free e
model-fitting. Os resultados mostraram que a energia de ativação variou com a fração cristalizada e
temperatura para todos os vidros estudados, porém, o índice de Avrami correspondente não variou
significativamente ao longo de todo o processo de transformação para T2, T4, T6 e T8, indicando que a
cristalização destas composições ocorreu em uma única etapa. Contudo, foi observado que o modelo de
Avrami-Erofeev não foi adequado para descrever a transformação em T0, pois este vidro apresentou uma
nucleação heterogênea. Concluiu-se também que T4, T6 e T8 cristalizaram a partir de um número fixo de
núcleos e foi observado que a energia de ativação variou com o teor de TiO2, crescendo até 4 (mol%) e
diminuindo para concentrações de 6 e 8 (mol%).
Palavras-chave: SOFCs;Borosilicatos vítreos;cinética de cristalização;model-free e model-fitting
Abstract: The knowledge of crystallization kinetics is essential to the applications of vitreous materials as
sealants in Solid Oxide Fuel Cells (SOFC’s). Nevertheless, some methods often used to describe the
crystallization process of these materials under non-isothermal conditions consider the activation energy
constant throughout the entire transformation process. Furthermore, solidstate reactions are not Arrhenian,
which makes them inadequate. Additionally, these methods cannot determine the pre-exponential term and
the reaction model, which together with activation energy form the kinetic triplet. Thus, using more
appropriate equations to describe the glass crystallization process is required. In this work, glasses of the
system (26-0,25x)CaO- (26-0,25x)SrO-(4-0,05x)B2O3-(44-0,45x)SiO2-(x)TiO2 with x = 0, 2, 4, 6 e 8 (mol%),
known as T0, T2, T4, T6 and T8 were characterized by Differential Scanning Calorimetry (DSC) in order to
identify the kinetic crystallization triplet. Model-free and model-fitting approaches determined these
parameters. The results showed that activation energy varied with the crystallized fraction and temperature
for all studied glasses. However, the corresponding Avrami index did not vary significantly throughout the
entire transformation process for T2, T4, T6, and T8, indicating that the crystallization of these compositions
took place in a single step. However, we observed that the Avrami-Erofeev model was inadequate to describe
the transformation process in T0, as this glass presented heterogeneous nucleation. We also concluded that
T4, T6, and T8 crystallized from a fixed number of nuclei, and the activation energy varied with the TiO2
content, assuming a maximum value for T4 and decreasing for higher concentrations.

Keywords: SOFCs;borosilicate glasses;crystallization kinetics;model-free, model-fitting
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TRANSFORMAÇÃO DINÂMICA DURANTE A SIMULAÇÃO FÍSICA DA LAMINAÇÃO À QUENTE DE CHAPAS DE
UM AÇO MICROLIGADO AO NIÓBIO
Autor: JOAO CARLOS FERREIRA
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Resumo: Neste trabalho, foi mostrada a presença de ferrita formada dinamicamente acima da temperatura
Ae3 durante a simulação física da laminação a quente. Este fenômeno metalúrgico é conhecido como
transformação dinâmica (TD). A fase ferrita metaestável sofre uma transformação reversa quando a
temperatura é mantida acima de Ae3 por meio de um processo de difusão. Esses fenômenos afetam a carga
de laminação de chapas em alta temperatura. No presente trabalho, um tubo de aço X70 foi estudado sob
condições de laminação de chapa com desbaste de dois passes e deformações de acabamento de sete
passes de 0,4 e 0,2 de deformação verdadeira, respectivamente, aplicadas com taxa de deformação de 1 s −1
e tempo entre passes de 10, 20 e 30 s. As amostras foram testadas sob resfriamento continuo durante as
deformações, o que aproximouse fielmente de um processo de laminação a quente industrial. Observou-se
que a liga sofreu amaciamento à medida que a laminação a quente avançou, o que foi representado pelas
curvas de fluxo tensão-deformação e gráficos da tensão média equivalente. Os fenômenos de amaciamento
estão diretamente ligados aos efeitos combinados de transformação dinâmica e recristalização
dinâmicae/ou metadinâmica. O primeiro ocorre inicialmente em deformações mais baixas, seguido pelo
último em deformações mais altas. A deformação crítica para a TD foi afetada pelo número de passes e pela
temperatura de deformação. O tempo entre passes mais curto permitiu que maiores quantidades de ferrita
se formassem devido à maior deformação acumulada. Da mesma forma, quanto mais próxima a
temperatura de deformação de Ae3, maior foi a fração de ferrita TD. As informações deste trabalho podem
ser utilizadas para prever a formação de fases imediatamente após a laminação a quente e otimizar modelos
aplicados ao resfriamento acelerado.
Palavras-chave: Simulação de laminação;ferrita induzida por deformação;transformação
dinâmica;temperatura Ae3;laminação de chapas grossas
Abstract: In this work, the presence of dynamically formed ferrite above the Ae3 temperature during the
physical simulation of hot rolling was presented. This metallurgical process is known as dynamic
transformation (DT). The metastable ferrite phase undergoes a reverse transformation when the temperature
is held above the Ae3 by means of a diffusional process. These phenomena affect the rolling loads during
high-temperature plate rolling. In the presente work, a linepipe X70 steel was studied under plate rolling with
two-pass roughing and seven-pass finishing strains of 0.4 and 0.2, respectively, applied at strain rate of 1 s−1
and interpasses of 10, 20, and 30 s. The specimens were cooled down during deformation, which simulates
the actual industrial hot rolling. It was observed that the alloy softens as the hot rolling progresses, as
depicted by flow curves and mean flow stress plots, which are linked to the combined effects of dynamic
transformation and recrystallization. The former initially occurs at lower strains, followed by the latter at

higher strains. The critical strain to DT was affected by the number of passes and temperature of
deformation. Shorter interpass time allows higher amounts of ferrite to form due to higher retained work
hardening. Similarly, the closer the deformation temperature to the Ae3 permits a higher DT ferrite fraction.
The information from this work can be used to predict the formation of phases immediately after hot rolling
and optimize models applied to the accelerated cooling.
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