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RESUMO 
 
Ribeiro M.C. Ligas à Base de Cobalto Depositadas Quimicamente: Propriedades Magnéticas e Catalíticas (2009). 

168p. Tese - Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

A influência de variáveis do banho na composição, microestrutura e nas propriedades magnéticas de filmes de 

CoB preparados por deposição química foi estudada. Dois diferentes tipos de agentes complexantes foram 

utilizados: citrato de sódio e Glicina. Filmes com menor teor de boro foram obtidos com o uso de Glicina como 

complexante. A deposição de Co é acelerada em presença de Glicina ou de amônia no banho, porque ambos evitam 

a diminuição do pH na interface solução/filme de CoB em crescimento. A coercividade dos filmes variou em função 

do teor de boro, sendo que filmes com maior teor de boro apresentaram mais baixa coercividade.  

Catalisadores de Co/Al2O3 são utilizados na síntese de combustíveis à partir de derivados do Gás Natural 

(Síntese de Fischer-Tropsch - SFT). O processo usual de preparação destes catalisadores, denominado impregnação 

úmida, consiste na impregnação do substrato em solução de sal de Co(II), secagem/calcinação e redução com H2 a 

300/350 oC. Uma fração considerável do Co não é reduzida à fase metálica na etapa de redução, o que resulta em 

perdas de área ativa para a catálise da SFT. Normalmente pequenas quantidades de metais preciosos tais como Pt, 

Ru ou Pd são adicionadas para catalisar a redução dos óxidos de cobalto e aumentar a área superficial ativa do 

catalisador, o que representa um grande incremento no custo destes catalisadores. Nesta tese, foram  investigadas 

duas propostas alternativas de solução para este problema: a preparação de catalisadores de Co por deposição 

química sobre Al2O3

Co foi depositado quimicamente sobre γ-Al

 e a preparação pelo método usual, mas com adição de pequenas quantidades de Cu,Ag e Au, 

dos quais Cu e Ag têm custo mais baixo do que os metais preciosos normalmente utilizados.  

2O3, previamente ativada com pequenas quantidades de Pd, 

utilizando NaBH4 como redutor. Uma amostra de catalisador de CoB/PdAl2O3 (contendo 13,4 % em massa de Co e 

c.a. 25% at. de boro) foi obtida e caracterizada por RTP, Quimissorção de H2 e XRD, assim como foram efetuados 

testes de SFT sob diferentes temperaturas de ativação. Para efeito de comparação, foi preparado por impregnação 

úmida uma amostra de Co/PdAl2O3 contendo 11% em massa de Co, sobre a mesma alumina ativada com Pd 

utilizada na preparação dos catalisadores de CoB/PdAl2O3. Embora a amostra de catalisador de CoB/PdAl2O3 tenha 

tido menor área superficial ativa do que a amostra de catalisador de Co/PdAl2O3

Catalisadores de Co/Al

, sua atividade catalítica foi 

sensivelmente maior. Essa diferença pode ser explicada supondo-se que o boro é solubilizado durante a reação, 

deixando uma fase de Co metálico altamente dispersa.  

2O3 promovidos por metais do grupo 11 foram preparados por impregnação úmida. Além 

da caracterização por RTP, Quimissorção de H2/titulação de O2

Palavras-chave: electroless, cobalto, boro, Fischer-Tropsch, promotores, Cu, Ag, Au. 

 e XRD, a estrutura das amostras de catalisador foi 

estudada por XANES/EXAFS. Dos resultados de EXAFS e do fato de que altos teores de Cu e Au levaram à 

desativação do catalisador, é sugerido que durante a redução, o promotor é segregado para a  superfície das 

partículas de Co. Dos três metais testados, Ag e Au apresentaram maior efeito promotor da atividade catalítica, 

proporcionando maior área superficial ativa para catálise da SFT. Não houve modificações importantes na 

seletividade dos catalisadores por conta da presença destes metais. 



ABSTRACT 
 
Ribeiro M.C. Chemically Deposited Cobalt Alloys: Magnetic and Catalytic Properties (2009). 168p.  PhD Thesis – 

Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 
The influence of bath composition on the boron content, microstructure and magnetic properties CoB films 

deposited by chemical deposition was studied. Two different complexing agents were used in this study: sodium 

citrate and Glycine. CoB films with lower boron content were obtained with the use of a Glycine containing bath. 

The Co deposition is accelerated when either Glycine or ammonia is present in the solution because both substances 

prevent the decrease of the pH in the region near the CoB film/solution interface. The coercivity of the films varied 

in function of the boron content, as films with larger boron contents showed lower coercivities.   

Co/Al2O3  is used as a catalyst for the synthesis of liquid fuels from either coal or natural gas derivatives 

(Fischer Tropsch Synthesis – FTS). The usual preparation procedure of such catalysts, known as wet impregnation, 

consists in the Al2O3 impregnation with a Co(II) aqueous solution, water evaporation/calcination and reduction with 

H2 at 300/350 oC. A considerable fraction of the cobalt oxides formed during calcination is not reduced to Co0 

during reduction and this leads to active area loss. Normally, small quantities of precious metals like Pt, Ru or Pd are 

added to promote the reduction of cobalt oxides and therefore increase the active area of the Co/Al2O3 catalyst, yet 

these metals are extremely expansive. In this thesis, two different approaches to solve this problem are presented: 

the preparation of  Co/Al2O3 by chemical deposition of  the metallic phase and the use of Cu, Ag or Au (from 

which, Cu and Ag are cheaper metals) as promoters on wet impregnation prepared Co/Al2O3

Cobalt was chemically deposited on γ-Al

 catalysts.   

2O3, activated with a small quantity of Pd, with NaBH4 as a reducing 

agent. The resulting CoB/PdAl2O3 sample (with 13,4 % wt. Co and approximately 25 % at. of boron) was 

characterized by TPR, H2 Chemisorption and XRD, as well as SFT tests were made with the catalyst at different 

pre-reduction temperatures. For the sake of comparison a Co/PdAl2O3 catalyst sample with almost the same Co 

loading (11 % wt.) was prepared by wet impregnation on the same Pd-activated Al2O3 used to prepare the 

CoB/PdAl2O3 sample. Although the CoB/PdAl2O3 has a smaller active surface area (measured by H2 

Chemisorption) than that of the Co/PdAl2O3

Group 11 promoted Co/Al

 sample,  it presented a much higher catalytic activity for the SFT. This 

difference may be explained assuming that boron impurities (present in the catalyst as boron oxides) is solubilized 

during the reaction leaving a highly dispersed Co phase.   

2O3 catalysts were prepared by wet impregnation and characterized by TPR, H2 

Chemisorption/O2

 

 pulse oxidation, XRD and XANES/EXAFS. From the EXAFS results and from the fact that 

higher loadings of Cu and Au lead to catalyst deactivation, it is proposed that in the reduced catalyst the SFT 

inactive promoter is segregated to the surface. Silver and Gold were the most active in promoting Co reduction and 

therefore increasing catalytic activity for the SFT. No important modification in the selectivity of the reaction was 

observed. 

 

Keywords: electroless, cobalt, boron  Fischer-Tropsch, promoters, Cu, Ag, Au. 
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1.  Introdução.  

1.1.  Motivações.  

1.1.1. Filmes magnéticos a base de Cobalto para dispositivos de gravação/armazenamento de 

dados. 

Desde a introdução do disco rígido como dispositivo para armazenamento de dados em 

computadores, na década de 1950, a tendência à miniaturização e a necessidade de armazenamento 

de cada vez maiores volumes de dados em computadores e outros equipamentos eletrônicos têm sido 

grandes incentivos ao desenvolvimento de novos materiais para dispositivos de memória, 

especialmente aqueles baseados na leitura/gravação em um disco rígido (Osaka & Sayama, 2007).  

Estes dispositivos de memória, como ilustrado na figura 1.1, são basicamente compostos por um 

disco rotativo, e pela cabeça de gravação/leitura, que comporta os dispositivos magnéticos de 

gravação e de leitura das informações contidas no disco.  

O disco rígido é composto essencialmente por uma fina camada de metal ferromagnético de alta 

coercividade depositada sobre material polimérico. As informações são armazenadas na forma de 

padrões de magnetização gravados na fina camada metálica, como mostrado na figura 1.1.a. Para 

aumentar a capacidade de armazenamento de dados, recentemente, foi desenvolvida uma tecnologia 

de gravação em que o eixo de indução dos domínios magnéticos é perpendicular ao plano do disco 

(figura 1.1.b.), o que permite que uma maior quantidade de dados por unidade de área no disco seja 

armazenada. Abaixo da camada de material de alta coercividade há uma sub-camada de material 

magnético de baixa coercividade, cuja função é fornecer um meio permissivo para condução das 

linhas de campo magnético. A figura 1.1.b., ilustra a maior densidade de gravação magnética no 

sistema de gravação perpendicular. 

O leitor é um sensor que capta a variação de campo magnético no disco em movimento e a 

transforma em sinais elétricos. Inicialmente esses leitores eram compostos por uma liga de NiFe 

eletrodepositada (O’Sullivan, 1998), em torno do qual havia uma bobina elétrica. Variações na 

magnetização do leitor induzidas pelos padrões magnéticos contidos no disco rígido induziam o 
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aparecimento de correntes elétricas na bobina conectada ao leitor de NiFe. Atualmente, os leitores 

são formados por sucessivas camadas de Co com espessuras da ordem de unidades de nanômetros, 

magneticamente isoladas entre si por camadas de material não-ferromagnético. Estes materiais têm 

sua resistividade dramaticamente alterada dependendo da orientação magnética relativa das camadas 

de Co, a qual é alterada em função dos padrões de magnetização presentes no disco rígido.  

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1.1. Sistemas de armazenamento horizontal (a) e perpendicular (b). (Adaptado do sítio da Hitachi na internet). 

 

O dispositivo de gravação, é basicamente um núcleo feito de material magnético 

eletrodepositado (ligas NiFe), cuja intensidade de magnetização dependerá da variação da corrente 

elétrica que passa pelo enrolamento de cobre associado a esta estrutura.  

A deposição de filmes metálicos para dispositivos de memória deve ser feita com um rigoroso 

controle tanto da composição quanto da espessura, condições obtidas industrialmente por deposição 

sputtering. Este método consiste no bombardeamento de alvos do metal que se deseja depositar por 

elétrons com alta energia cinética. Isso causa a ejeção de íons metálicos do alvo, e a sua respectiva 

deposição sobre o substrato. Essas características fazem do sputtering um método ideal sobretudo na 

preparação de filmes finos (da ordem de unidades de nm). Entretanto, dificuldades são encontradas 
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quando o objetivo é a deposição de metais com maior espessura, como é o caso das subcamadas de 

material de baixa coercividade nos discos de gravação perpendicular, que deve possuir uma 

espessura maior do que 100 nm para um bom desempenho (Osaka & Sayama, 2007). Esta 

dificuldade, e principalmente, o alto custo deste processo tem justificado uma intensa pesquisa sobre 

a possibilidade de obtenção destes filmes magnéticos por métodos alternativos, como por exemplo, 

tanto por deposição eletroquímica feita com o auxílio de corrente elétrica ou química (electroless) 

(Schlesinger, 2000; Osaka & Sayama, 2007). A grande vantagem do método de deposição química é 

a não necessidade de que o substrato seja condutivo, uma situação muito comum na fabricação 

destes dispositivos de memória, cujos substratos são feitos de materiais poliméricos ou de vidro. Por 

isso, do início dos anos 50 até o final dos anos 90, a deposição electroless foi muito utilizada para a 

deposição de camadas não magnéticas de NiP e magnéticas de CoP sobre substratos poliméricos, na 

fabricação de discos rígidos e de memória portátil, representados pelos famosos diskettes, em desuso 

já há algum tempo (Schlesinger, 2000; Brusic et al. 1990; O’ Sullivan, 1998). Além disso, na 

deposição química, a inserção inevitável de P rende ao material maior resistência à corrosão e maior 

capacidade de armazenamento de dados. Essas qualidades são devidas à segregação do fósforo e sua 

concentração nos contornos de grão, durante o processo de tratamento térmico (Schlesinger, 2000; 

Brusic, 1990).  

A deposição química de metais com B, pela utilização de NaBH4 ou preferencialmente, de seus 

derivados (alquilaminas) como agente redutor é também possível. O B apresenta raio atômico de 

0,88 Ǻ, portanto menor do que o P (1,10 Å) e do que qualquer metal de transição. Essa característica 

faz com que este elemento tenha a propriedade de inserir-se nos retículos cristalinos de elementos 

metálicos, modificando a sua estrutura cristalina e dando origem a ligas metálicas com diferentes 

estequiometrias (Hayashi & Sugeno, 1970; Yu et al., 2005; Krecar et al. 2004). Isso poderia 

modificar de uma maneira interessante as propriedades magnéticas dos elementos ferromagnéticos 

como Fe ou Co.  
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Como, na deposição electroless, o teor do elemento não metálico é função das condições de 

deposição (composição e temperatura do banho), na primeira parte desta tese, são apresentados os 

resultados de estudos sobre a influência das condições de deposição na composição, microestrutura e 

propriedades magnéticas de filmes de CoB.  

 

1.1.2.  Catalisadores à base de Cobalto para a síntese de combustíveis. 

     O Co é conhecido como catalisador de algumas importantes reações de hidrogenação. Quando 

associado em pequenas quantidades a óxidos de molibdênio, suportado sobre Al2O3

A SFT permite a obtenção de combustíveis a partir de uma mistura de CO e H

, catalisa a 

reação de hidrodessulfurização de frações de petróleo a altas pressões e temperaturas (Grange, 1980). 

O Co catalisa a hidrogenação de CO, em pressões intermediárias (10 a 30 atm), com a formação de 

uma mistura de hidrocarbonetos com comprimentos de cadeia carbônica que variam de 1 a 50 

átomos de carbono, e que por isso pode ser utilizada como combustíveis. Este último processo é 

também conhecido como Síntese de Fischer-Tropsch (SFT), já que sua viabilidade industrial foi  

provada pela primeira vez em 1922 por Hans Fischer e Franz Tropsch na Alemanha 

(Somorjai,1981).  

2

Paralelamente às pressões econômicas devidas às altas ocasionais no preço do petróleo, 

exigências ambientais vêm fornecendo cada vez maiores e constantes incentivos à implementação do 

processo SFT, lembrando que os produtos obtidos neste processo, ao contrário dos derivados de 

petróleo, não contêm enxofre ou aromáticos. Por exemplo, como mencionado por Al-Barood e 

Stanislaus (2007), “nos EUA, os níveis aceitáveis de enxofre no óleo diesel foram reduzidos de 2000 

. Essa mistura 

gasosa pode ser obtida a partir do produto do processamento de insumos alternativos ao petróleo, tais 

como carvão mineral e gás natural. Entretanto, sua viabilidade econômica só é justificável quando o 

preço do petróleo atinge um certo valor limite, o qual, segundo alguns especialistas é algo em torno 

de US$ 20,00 (Vosloo, 2001), evidentemente guardadas as distorções temporais devidas à inflação 

Por isso, o interesse pela SFT tem variado proporcionalmente à variação no preço do petróleo.  
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ppm para 500 ppm, nos anos 90 e então para 350 ppm no início do ano 2000. Reduções para 50 ppm 

foram introduzidas na Europa a partir de 2005. Em 2006, reduções no teor de enxofre para 15 ppm 

foram propostas nos EUA, enquanto na Alemanha, a redução foi para 10 ppm”. De fato, o objetivo é 

que as emissões de enxofre sejam nulas, no longo prazo (Babich & Moulijn, 2003). Neste cenário,  

produtos oriundos da SFT podem ser misturados às frações derivadas do petróleo para atingir os 

níveis de enxofre exigidos (Dry, 2008). 

Como será mencionado com mais detalhes adiante, o insumo necessário para a SFT é o gás de 

síntese, uma mistura de CO+H2

Normalmente, os catalisadores de Co para a SFT são preparados por métodos que envolvem a 

impregnação do substrato (Al

 obtida da reforma catalítica do metano presente no gás natural, ou 

como produto de gaseificação do carvão ou da biomassa. Embora o custo do gás de síntese seja o 

componente majoritário do custo total neste processo (Dry, 2008), a relação custo/benefício do 

catalisador para a SFT é também importante já que grandes quantidades de cobalto e de outros 

metais caros (Pt, Ru, Pd) devem ser empregadas. Neste sentido, o catalisador deve ser preparado com 

vistas à obtenção do máximo de atividade específica possível.     

2O3, TiO2 ou SiO2) com uma solução contendo o íon metálico; a 

calcinação desse material em fluxo de ar, seguida pela ativação do catalisador para a SFT, por 

redução a 300-350 oC em atmosfera de H2. Na etapa de calcinação, entretanto, parte dos óxidos 

metálicos forma compostos estáveis com o substrato e não pode mais ser reduzida na etapa de 

redução do precursor em fluxo de H2

Na segunda parte desta tese, este problema é abordado de duas maneiras: 

, o que significa perda de superfície ativa. A maneira usual de 

minimizar este problema é adicionar pequenas quantidades de metais nobres ao catalisador. Como 

discutiremos com mais detalhes na seção 2.3, estes metais são reduzidos a temperaturas mais baixas 

que o Co e, uma vez na fase metálica, induzem a redução do Co a temperaturas mais baixas, 

minimizando perdas de superfície catalítica por agregação de partículas de Co. Entretanto, devido ao 

fato de tais metais serem caros, a busca por novas alternativas para a resolução deste problema é 

necessária.   
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a) Empregando-se um procedimento de preparação alternativo, no qual é evitada a etapa de 

calcinação na preparação do catalisador. 

b) Utilizando-se como promotores metais com alto potencial de redução, mas não tão caros 

quanto Pt, Pd, Ru, normalmente utilizados para estes fins.  

A etapa de calcinação pode ser evitada se o catalisador (Co suportado sobre Al2O3) é preparado 

por deposição química (com redução do metal com solução de NaBH4

Em relação à segunda abordagem proposta nesta tese, substituintes naturais dos metais nobres 

seriam metais do grupo 11, principalmente Cu e Ag, por serem mais baratos e apresentarem também 

altos potenciais de redução.  

). Neste caso, as partículas 

metálicas podem ser obtidas já na fase de deposição em solução aquosa. As impurezas serão 

removidas na etapa de filtração e lavagem do pó. 

 

1.2. Objetivos gerais. 

Portanto, do que foi considerado anteriormente, os objetivos gerais desta tese são: 

• O estudo da influência do teor de B na microestrutura e propriedades magnéticas de 

filmes de CoB depositados quimicamente. O teor de B no filme será modificado segundo 

modificações na composição do banho de deposição;  

• A aplicação do método de deposição química na preparação de catalisadores de CoB 

suportados sobre Al2O3

• Preparação de catalisadores de Co suportados sobre alumina, pelo método convencional 

de impregnação, com a adição de pequenas quantidades de metais do grupo 11 (Cu, Ag, 

Au). Embora Au seja um metal caro, estudaremos também seu efeito na atividade 

catalítica do Co, à guisa de comparação com os outros metais do grupo. Caraterização do 

material e avaliação do seu desempenho para a SFT. 

, seguida da caraterização do material e avaliação do seu 

desempenho para a SFT. 

 



7 
 

O conteúdo desta tese será desenvolvido de forma a conter: 

• Uma breve introdução teórica versando sobre aspectos gerais concernentes à deposição 

química de metais, às propriedades magnéticas da matéria; a SFT, com ênfase no 

mecanismo e catalisadores utilizados e a algumas das técnicas de caracterização de 

catalisadores metálicos utilizadas neste trabalho.  

• Uma revisão bibliográfica com o intuito de contextualizar o presente trabalho e facilitar a 

discussão dos resultados. 

• A descrição dos procedimentos experimentais utilizados. 

• Os resultados e a discussão dos mesmos.  

 

1.3. Deposição química de metais.  

No final da década de 1940, Abner Brenner e sua equipe do instituto americano de metrologia 

(NIST – National Institute of Standards and Technology) inventaram um até então novo processo de 

deposição de revestimentos anticorrosivos à base de Ni (Brenner & Riddell,1945). Estes foram 

depositados sem o auxílio de corrente elétrica e ofereciam proteção anti-corrosiva superior aos 

conhecidos revestimentos de Ni eletroquímico. Essa descoberta foi curiosa, já que aconteceu de 

maneira inteiramente acidental (Burnell-Gray & Datta, 1997).  

Aqueles pesquisadores vinham enfrentando problemas com baixa aderência dos depósitos 

provocados por excesso de ions de Ni2+ não complexados no banho de deposição. O citrato de sódio, 

complexante utilizado para controlar a concentração de Ni2+ no banho, era consumido por oxidação 

no anodo de Ni. A separação dos compartimentos catódico e anódico não era uma opção para 

resolver este problema, já que a presença do anodo de Ni no banho era essencial para manter 

constante a concentração de íons de Ni(II) em solução. Por isso, a alternativa escolhida foi a adição 

de hipofosfito de sódio (NaH2PO2) ao banho de deposição eletroquímica. O objetivo era de que íons 

H2PO2
- fossem oxidados no anodo preferencialmente ao complexante. Mas ao fazerem isso, 
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observaram que a presença de NaH2PO2 fazia com que fosse depositado Ni em uma quantidade 

superior à carga elétrica aplicada, o que foi por eles interpretado como um fenômeno de redução 

direta de íons Ni(II) com a oxidação dos íons HPO2
-

Os componentes básicos de uma solução de deposição química são o sal do metal a ser depositado 

e o redutor. A deposição química de um metal ocorre quando o redutor sofre oxidação catalisada pela 

superfície do substrato que se deseja revestir. Nesse processo de oxidação, elétrons são liberados 

para a redução do metal. Dessa forma, a deposição química ocorre com o crescimento de uma 

camada uniforme de metal, frequentemente codepositada com uma certa quantidade de algum 

componente do agente redutor, como ilustrado na figura 1.2.  

 em solução. Além disso, foi obtido um depósito 

de Ni com uma certa quantidade de P e que apresentava proteção anticorrosiva superior ao Ni 

depositado eletroquimicamente (Burnell-Gray & Datta, 1997). Essa descoberta acidental levou 

Brenner à invenção de um processo de deposição que ficou conhecido como  níquel químico, ou 

deposição química. Como é possível a deposição da fase metálica sem o auxilio de corrente elétrica, 

este método é também chamado de deposição electroless.  

 

 

Figura 1.2.  Representação esquemática do processo de deposição química de metais. 

 

Para que a deposição química do metal ocorra, a superfície do substrato deve catalisar a oxidação 

do redutor. Essa exigência restringe a possibilidade de deposição química apenas aos metais dos 
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grupos 8 a 11 da Tabela Periódica, que são os melhores catalisadores para este tipo de reação, como 

será mencionado mais adiante na revisão bibliográfica (seção 2.1.).  

Um banho real de deposição química pode conter, além dos componentes básicos citados 

anteriormente, muitos outros aditivos que desempenham diferentes funções. Esses aditivos podem 

ser agentes complexantes, estabilizantes e aceleradores. A função dos complexantes é diminuir a 

concentração de metal livre no meio e assim aumentar o potencial necessário para reduzí-lo. 

Estabilizantes agem como venenos catalíticos que podem ser adsorvidos sobre sítios ativos da 

superfície metálica, bloqueando-os e retardando a taxa de oxidação do redutor. Essas duas classes de 

aditivos são utilizadas para aumentar a vida útil do banho, evitando-se assim a redução descontrolada 

do metal. Os aceleradores contribuem para o aumento da velocidade de deposição do metal. A 

Tabela 1.1. resume os diferentes aditivos utilizados e seus principais efeitos.  

Como pode ser visto na Tabela 1.1., existem diferentes tipos de redutores utilizados na deposição 

química de metais. Deles, os mais comuns são o NaH2PO2 e a dimetilaminoborana (DMAB). O 

primeiro é muito utilizado na deposição de Ni para as aplicações já citadas anteriormente. O segundo 

é um derivado menos reativo do borohidreto de sódio (NaBH4

Os íons BH

), largamente utilizado na deposição 

de Cu e de Au, na fabricação de elementos eletrônicos, por não necessitar de temperaturas ou pH 

elevados (Schlesinger, 2000).  

4
- apresentam quatro ligações covalentes polares B-H, nas quais a carga negativa 

encontra-se no átomo de H (Cotton, 1995). Em meio aquoso, uma ligação B-H é quebrada gerando 

espécies reativas de hidrogênio que reagem com H2O, com a formação de H2 e do ânion BH3(OH)-, 

relativamente mais estável (em meio aquoso neutro). Em meio ácido, há a reação complementar 

deste ânion, com a formação do ânion B(OH)4
- e a liberação de quantidades estequiométricas de H2. 

Portanto, o íon BH4
-

 

 é somente estável em soluções altamente alcalinas (pH 12-13).  

 2 BH4
-
(aq) + H2 → O   BH3(OH)- + 2 H r.(2.3) 2(g)  
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Dada a alta reatividade do NaBH4

Na síntese do DMAB, o primeiro hidreto do ion BH

, soluções altamente alcalinas são necessárias para seu emprego 

como redutor em banhos de deposição química de metais. Entretanto, estas condições são difíceis de 

serem controladas porque poderiam causar a precipitação do metal, dano ao filme metálico ou 

mesmo do substrato a ser recoberto.  

4
-, mais reativo, é abstraído, por formação de 

complexo entre íons BH4
-

 

 e clorohidrato de dimetilamônio. 

NaBH4(aq) + [(CH3)2NH:H]+ Cl → - (CH3)2NH:BH3 + H2(g) r.(2.4) + NaCl 

 

Este complexo é solúvel em água e relativamente resistente à hidrólise. Por isso, é utilizado como 

redutor em banhos neutros ou levelmente alcalinos. 

 

Tabela 1.1.   Alguns utilizados na deposição química de metais (Schlesinger, 2000). Referências entre colchetes.   

Metal Redutores Complexantes Aceleradores / Estabilizantes 
 
 

Ni,Co 

 
NaH2PO2, 

NaBH4, NH2NH2

 

, 
DMAB 

citrato de sódio 
acetato de sódio 

pirofosfato de sódio 
tartarato de sódio 

 
 

 

 
NaF 

ácido lático 
ácido propiônico 
ácido succínico 
ácido maleico 

Se, Te 

 
Pb(NO3)
Tl(NO

2 
3)2

2-mercaptobenzotiazol 
, 

AsO2
-, MoO4

2- 

 
 

Pd, Pt 

 
NaH2PO2, 

NaBH4, NH2NH2, 
NH2OH, 

NH2OH.HCl 

 
 

EDTA, citrato de sódio, KCl, 
ácido acético, NH4Cl 

 
 

HF 

 

 
 

Au 

NaBH4, 
DMAB, NH2NH2

 
, 

ácido ascórbico 
 

S2O3
2-, CN-

 

, EDTA 
 

Pb2+[3] Tl+[3] CO3
-

[7] trietanolamina

 

[6] 

 
Ni2+, Cu2+, Br-

1,2 diaminoetano, 
trietanolamina 

,   

 
 

Cu 

Formaldeído, 
ácido glioxílico, 

NaH2PO2
[4] 

 
EDTA, N(C2H4)4OH, glicerina[5] 

 
guanina, adenina, 

2,2’-bipiridina, 
quinolinas [6], 

tiouréia[7] 

 

[3] Schlesinger ( 2000); [4] Li  & Kohl (2003); [5] Koyano et al. (1992); [6] Schoenberg (1972); [7] Iacovangelo (1991).  

 

 

 



11 
 

1.4. Propriedades magnéticas dos metais – Generalidades.  

Existem alguns elementos químicos que apresentam preenchimento incompleto em alguns 

subníveis eletrônicos. Dependendo da diferença de energia entre os estados em um mesmo subnível 

incompleto, há a possibilidade de elétrons ocuparem diferentes estados mantendo um mesmo spin, ao 

invés de ocuparem um mesmo estado, mas com spins contrários. Neste caso, há um desbalanço entre 

os spins eletrônicos dos átomos deste elemento e como consequência, os átomos deste elemento 

químico assumem um momento magnético diferente de zero. Os elementos de transição, 

especialmente os do 1º período e, em menor escala, as terras raras (bloco f) reúnem as características 

citadas anteriormente. Por isso, muitas das substâncias magnéticas conhecidas contêm elementos 

provenientes destes blocos.  

Os  momentos magnéticos atômicos (ou spins atômicos) podem interagir entre si de duas formas: 

• por interações entre pólos magnéticos contrários; 

• por interações de troca. 

O resultado do primeiro tipo de interação, também chamada de magnetostática, é que os 

momentos magnéticos atômicos podem interagir de forma antiparalela ou seja, que o pólo norte do 

spin de um átomo atraia o pólo sul do spin de outro átomo, anulando-se portanto, os momentos 

magnéticos atômicos entre si. Neste caso, embora os átomos apresentem momento magnético 

intrínseco, estes são anulados entre si, o que leva o material a ter magnetização nula. O segundo tipo 

de interação é de natureza puramente quântica. Os momentos magnéticos atômicos interagem de 

forma paralela (pólos iguais atraem-se entre si). Estes dois tipos de interação são função da 

magnitude dos momentos magnéticos atômicos e das distâncias entre os átomos em um cristal. Esses 

fatores em conjunto definem o tipo de magnetismo apresentado pelo material, os quais são descritos 

na Tabela 1.2. 

No caso particular dos ferromagnéticos, representados por Fe, Co e em menor extensão, Ni, o 

material apresenta campos magnéticos induzidos várias ordens de grandeza maior do que o campo 

aplicado. Essa característica é explicada pelo fato de que estes metais possuem muitos elétrons 
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desemparelhados, já que possuem subníveis d incompletamente preenchidos. Além disso, a distância 

interatômica é tal que predominam as interações de troca entre os momentos magnéticos atômicos.  

 

Tabela 1.2.  Tipos de magnetismo.  

Tipo Comportamento magnético/atômico Susceptibilidade† 
 
 

diamagnetismo 

 
 

sem momento magnético 

 

 

 

Au: -2.74x10

Cu: -0.77x10

-6
 

-6
 

 
 

paramagnetismo 

 
 

momentos magnéticos 
aleatoriamente orientados 

 

 

 

β-Sn : 0.19 x 10
-6

 

Pt: 21.04 x 10
-6

 

Mn: 66.1 x 10
 

-6
 

ferromagnetismo 
 

momentos magnéticos alinhados 
paralelamente 

 
Fe: ~100000 

 
antiferromagnetismo 

 
momentos alinhados paralela e 

antiparalelamente 
 

 

Cr: 3.6 x 10

 

-6
 

ferrimagnetismo 
 

momentos alinhados 
antiparalelamente  

 
Ba (ferrita) ~3 

†susceptibilidade magnética: razão entre o campo magnético induzido e o campo magnético aplicado. Adimensional. 
 

É de senso comum o fato de que um material feito de uma substância ferromagnética, possa 

apresentar  magnetização nula, mesmo que os átomos componentes possuam momentos magnéticos 

não-nulos. Entretanto, a exposição a um campo magnético, induz a magnetização do ferromagnético. 

Esta magnetização induzida pode persistir por períodos longos, a menos que o material seja 

aquecido. Tais fatos são explicados quando se considera que um ferromagnético seja dividido em 

diferentes regiões microscópicas. Os átomos que compõem cada uma destas regiões microscópicas 

apresentam momentos magnéticos alinhados em uma mesma direção. Tais regiões são chamadas de 

domínios magnéticos. Na ausência do campo magnético, uma distribuição aleatória dos sentidos de 

magnetização dos domínios gera magnetização nula do material. Por outro lado, na presença de 

campo magnético, tais domínios tenderão a alinhar seus momentos magnéticos na mesma direção e 

sentido do campo aplicado. Quando o campo magnético é retirado, os momentos magnéticos dos 

domínios tenderão a assumir outra vez uma distribuição aleatória. Entretanto, esse processo tende a 
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ser lento porque nessa situação, há interações de natureza quântica (interações de troca) entre os 

domínios, opondo-se à tendência das orientações dos momentos magnéticos tornarem-se aleatórias 

por conta da agitação térmica do sistema. 

       Uma das técnicas utilizadas no estudo das propriedades magnéticas de um material consiste 

na varredura cíclica do campo magnético a que a amostra é exposta. Devido ao fato de que a cada 

valor de campo magnético aplicado H, em Oersteds (Oe), a amostra responderá com um campo 

induzido M, em Teslas (T), pode-se construir curvas de M vs. H, também chamadas de curvas de 

histerese magnética, as quais possuem a forma ilustrada na figura 1.2. 

  De acordo com o que é mostrado na figura 1.3., uma amostra de material magnético parte de 

uma situação A, na qual o campo magnético aplicado é zero. À medida em que é aplicado o campo 

magnético, aumenta a magnetização induzida no material e há a orientação dos diferentes domínios 

magnéticos em direção ao campo aplicado. Uma situação-limite acontece quando a magnetização da 

amostra não varia mais, mesmo que o campo aplicado seja aumentado. Neste caso, o material atingiu 

a sua magnetização de saturação, (Ms). Na varredura contrária, o campo magnético aplicado é 

diminuído e quando é nulo, o material ainda apresenta uma magnetização remanescente (Mr), a qual 

só é anulada com a aplicação de um campo no sentido contrário ao da magnetização do material. Tal 

campo é chamado de campo coercivo, ou  coercividade (Hc).  

 

Figura 1.3.  Esquema de um curva de histerese magnética. 
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A coercividade de um determinado material depende de diversos fatores, tais como: a 

temperatura, a natureza do material, sua orientação cristalográfica, stress estrutural e, no caso de 

filmes finos, de sua espessura e do tamanho médio das partículas que formam o material.   

Como pode ser visto na figura 1.3., a dependência da coercividade com o tamanho das partículas 

que formam o material magnético, pode ser dividida em três situações:  

1. Material magnético formado por partículas pequenas (com diâmetro abaixo de 100 Å). Neste 

caso, dependendo do material magnético, as partículas serão formadas por uma quantidade 

de átomos igual ou menor do que a necessária para formar um domínio magnético. As 

interações de troca entre domínios magnéticos são menos intensas do que a energia térmica 

do sistema. O resultado é a distribuição aleatória dos spins dos domínios magnéticos, na 

ausência de campo magnético indutor. O material é conhecido como um 

superparamagnético, e sua coercividade é bastante baixa (da ordem de unidades de Oe).  

2. Material magnético formado por partículas com diâmetro acima de 100 Å e abaixo de 1000 

Å. As partículas são grandes o bastante para comportarem um ou poucos domínios. 

Predominam interações de troca entre as partículas e o resultado final é que energia adicional 

seja necessária para que o material volte a ser desmagnetizado, uma vez que tenha atingido a 

magnetização de saturação. Altos valores de coercividade sao alcançados neste caso. 

3. Material formado por partículas com diâmetro acima de 1000 Å. Como as particulas que 

compõem o material magnético são grandes, cada partícula contém vários domínios 

magnéticos. Nestas condições, as interações entre pólos opostos destes domínios 

(magnetostáticas) predominam sobre as interações de troca e o resultado é que o material 

tende a perder rapidamente a magnetização induzida, porque a energia total do sistema é 

mínima quando os dominios magnéticos anulam-se uns aos outros. Por isso, os valores de 

coercividade tendem a diminuir com o aumento do tamanho de partícula.  

Obviamente, os limites exatos do tamanho das particulas apresentados anteriormente são função 

do tipo de material magnético, como apresentado na figura 1.4.  
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Figura 1.4.  Dependência da coercividade (Hc) com o tamanho médio das partículas de Fe e de Co. Adaptado de Cullity 

(1972). 

 

A presença de impurezas pode inibir o crescimento dos cristais de um ferromagnético. Por isso, é 

possível o controle da coercividade destes materiais pela quantidade de impurezas inseridas. Por 

exemplo, ligas de NiFe foram utilizadas por muito tempo como dispositivos de leitura de discos de 

memória magnética (Cooper et al. 2005).  No caso das ligas de NiFe, o Ni forma liga com o Fe 

impedindo o crescimento de cristais de Fe, durante o tratamento térmico do material. Por isso, o 

material apresenta baixa coercividade. 

     O boro, como já mencionado na seção 1.1., apresenta um raio atômico de 0,87 Ǻ, menor, 

portanto que o do Co (1,3 Ǻ) e, por isso pode formar ligas com este metal. Dessa forma, espera-se 

que a inserção de B possa modificar a microestrutura e, portanto, a coercividade do Co, da mesma 

maneira que o Ni faz com o Fe. 
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1.5. Sintese de  Fischer Tropsch: reações, mecanismo e catalisadores.    

O metano é o componente majoritário do gás natural e do produto da gaseificação (aquecimento 

em quantidade controlada de água ou de O2) de carvão mineral e de biomassa. A transformação 

direta de metano em hidrocarbonetos mais pesados a rendimentos aproveitáveis não é 

termodinamicamente possível (Koerts et al., 1992). Antes é necessária uma etapa altamente 

endotérmica de ativação do CH4. Tal ativação é efetuada pela transformação do metano em uma 

mistura de CO e H2, através da reação com vapor de água (reforma à vapor); com CO2 (reforma 

seca); ou mesmo com O2, como representado pelas reações 1.1; 1.2 e 1.3, respectivamente. Dos três 

processos, o da reforma à vapor é o mais usual. A mistura de CO e H2  

 

obtida por este processo 

recebe o nome genérico de gás de síntese.  

    CH4(g)  + H2O → (g)     CO(g) + 3 H r.(1.1) 2(g) 

    CH4(g)   + CO → 2(g) 2 CO(g) + 2H r.(1.2) 2(g) 

2 CH4(g)  + O → 2(g)  2 CO(g) + 4 H   r.(1.3) 2(g) 

 

 A SFT é a transformação de gás de síntese em uma mistura de hidrocarbonetos de diferentes 

pesos moleculares e graus de saturação e de ramificação, através de reações exotérmicas de 

hidrogenação (reações 1.4 e 1.5). Em alguns casos, moléculas oxigenadas, principalmente, álcoois 

lineares, estão também presentes nessa mistura (reação 1.6). 

 

n CO(g) + (2n+1) H → 2(g) CnH(2n+2)(g) + n H2O r.(1.4) (g) 

n CO(g) + 2n H → 2(g) CnH2n(g) + n H2O r.(1.5) (g) 

n CO(g) + 2n H → 2(g) CnH(2n+2)O(g) + (n-1) H2O r.(1.6) (g) 

    

O desproporcionamento de CO, produzindo CO2 e C também ocorre (reação 1.7). Há evidências 

de que esta reação, também conhecida como reação de Boudouard, desempenha um papel crucial na 

SFT porque gera carbono adsorvido sobre a superfície catalítica, um suposto intermediário para a 
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produção de hidrocarbonetos (van der Laan & Beenackers, 1999). Esta reação é comum a todos os 

tipos de catalisadores FT.  

2 CO(g) →            CO2(g) + C r.(1.7) (ads) 

 

Em catalisadores de Fe tem lugar a reação 1.8, denominada water gas shift. Esta reação é 

importante especialmente quando o gás de síntese utilizado apresenta relativo baixo teor de H2

  

, 

como o que é comumente obtido da gaseificação do carvão mineral (van der Laan & Beenackers, 

1999). 

 CO(g) + H2O(g) →           CO2(g) + H r.(1.8) 2(g) 

 

A SFT ocorre a baixas velocidades. Isso faz com que, na prática, o processo ocorra em 

concentrações de produto abaixo da condição de equilíbrio. Por isso, considerações termodinâmicas 

podem ser utilizadas apenas para se predizer grosso modo a seletividade esperada neste tipo de 

reação. Na figura 1.5. é apresentada a dependência da energia de Gibbs padrão de alguns produtos da 

hidrogenação de CO 

• Há a seguinte ordem de seletividade :   

em função da temperatura. Dessa figura e da natureza dos reagentes e produtos, 

pode-se tirar algumas conclusões: 

metano > hidrocarbonetos mais pesados > álcoois 

• Baixas temperaturas são necessárias quando o objetivo é a obtenção de hidrocarbonetos com 

maior número de carbonos na cadeia. 

• Como o processo ocorre com diminuição no número de partículas, altas pressões aumentam 

os rendimentos de geração de hidrocarbonetos mais pesados.  

 

Vale ressaltar que a geração de CH4 é indesejável e que sua reciclagem (transformação em gás de 

síntese) encareceria muito o processo.  
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Como, das considerações termodinâmicas mencionadas anteriormente, a SFT está sob controle 

cinético, modificações na composicão ou estrutura do catalisador podem levar a alterações 

importantes tanto na seletividade quanto no rendimento do processo.   

 

Figura 1.5.  Comparação de energias de Gibss padrão para a formação de produtos a partir de CO + H2

 

. Adaptado de 

Hindermann et al. (1993), com autorização da editora Taylor & Francis, copyright (1993).  

Embora haja outras propostas de mecanismo de catálise para a SFT, a que dispõe de maior 

embasamento experimental é o mecanismo proposto por Fischer e Tropsch, depois aprimorado por 

Bell (Bell, 1981; Anderson, 1984). A figura 1.6. apresenta em forma esquematizada o referido 

mecanismo. O processo inicia-se com a adsorção dissociativa de CO e de H2 sobre a superfície 

metálica do catalisador, gerando espécies adsorvidas de carbono, oxigênio e hidrogênio (C(ads), O(ads) 

e H(ads), respectivamente) (processos 1 a 3). A espécie de O(ads) é consumida por combinação com 

H(ads) para a formação de água (processos 4 e 5). Espécies de C(ads) combinam-se também com H(ads) 

para gerar espécies hidrogenadas adsorvidas de CH(ads), CH2(ads) ou CH3(ads) (processos 6 a 8). 

Alternativamente, CH4 pode ser gerado pela hidrogenação de CH3(ads) (processo 9).  
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A polimerização das espécies CHx(ads) (x = 1 ou 2) acontece pela inserção de espécies CH2(ads) na 

cadeia hidrocarbônica adsorvida (processos 10 e 11). O processo termina com a dessorção da cadeia 

de hidrocarboneto adsorvida, com ou sem hidrogenação suplementar (processos 12 e 13). O teor de 

hidrocarbonetos insaturados presente nos produtos da STF é proporcional à capacidade hidrogenante 

da superficie catalítica. Neste sentido, menores graus de cobertura de H(ads) 

 

favorecem a formação de 

olefinas.  

 

Figura 1.6.   Mecanismo de catálise da SFT. 

 

Nas condições reacionais, o grau de cobertura de espécies H(ads) sobre Fe é bem menor do que em 

Co ou Ru, sobretudo quando o catalisador de Fe é promovido com a adição de pequenas quantidades 

de K (Anderson, 1984). Por isso, os produtos da STF sobre Fe apresentam maior teor de insaturados 

(van der Laan & Beenackers, 1999).  
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Os catalisadores para a SFT podem ser classificados quanto à durabilidade e à atividade catalítica 

para a produção de hidrocarbonetos pesados, na seguinte ordem decrescente: Ru >> Co > Fe. Há 

descrições de trabalhos em que a atividade catalítica do Ru é praticamente constante por períodos de 

até 6 meses (van der Laan & Beenackers, 1999). Entretanto, como o custo deste metal precioso é 

proibitivo, nos processos práticos da SFT são considerados apenas catalisadores de Fe ou de Co.   

Os catalisadores de Fe apresentam características bem diferentes em relação às de Co. Os 

primeiros apresentam custo bem mais baixo. Os produtos são hidrocarbonetos com mais alto teor 

olefínico, o que é vantajoso quando a intenção é a posterior alquilação destes líquidos para formação 

de gasolina com alto grau de octanagem. Por outro lado, os catalisadores de Fe apresentam vida útil 

relativamente curta e há também elevado teor de oxigenados no produto, o que encarece o processo 

de purificação dos produtos.  

Como já mencionado, os catalisadores à base de Co são mais caros que os à base de Fe. Contudo, 

apresentam vida útil mais longa, da ordem de meses. Além disso, o teor de oxigenados nos produtos 

é quase nulo. Os líquidos e sólidos obtidos como produto podem ser craqueados para obtenção de 

Diesel (van der Laan & Beenackers, 1999).   

Catalisadores de Fe são preparados à partir da precipitação controlada de soluções aquosas de 

nitrato férrico, por adição de amônia ou aquecimento com uréia. Como já mencionado, a estes 

catalisadores também podem ser adicionadas soluções contendo sais de diferentes cations (K+, Mn2+, 

Al3+, Mg2+

Catalisadores de Co são preparados à partir da redução, em atmosfera de H

), os quais podem agir como promotores da atividade catalítica, contribuindo ou para o 

aumento da área superficial ou para a alteração da atividade intrínseca dos sítios ativos.  

2, de íons Co2+ 

impregnados em substratos particulados de óxidos metálicos (Al2O3, SiO2, TiO2

 

).  

1.6.  Modelo de polimerização de Anderson-Schulz-Flory. 

A cinética da SFT pode ser prevista pelo modelo de Anderson-Schulz-Flory (ASF) (van der Laan 

& Beenackers, 1999; Anderson, 1984) o qual considera esta reação como uma polimerização na qual 
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as unidades monoméricas de apenas um átomo de carbono são adicionadas à cadeia polimérica em 

crescimento. Nessas condições, pode ser demonstrado que a equação 1.1 descreve a distribuição de 

frações molares do produto.  

fn = (1-α).α (1.1) n-1 

onde : fn

A quantidade α representa a probabilidade que uma cadeia tem de aumentar de um átomo. A 

linearização da equação 1.1 dá: 

 é a fração molar de um produto contendo n átomos de C em sua cadeia e α, que pode 

assumir valores entre 0 a 1 é a probabilidade de crescimento da cadeia. 

  (1.2) 

Assim, o valor de α é obtido de uma curva de log da fração molar dos produtos em função do 

número de carbonos. Nesta dedução, considera-se que o valor de α não varie em função do número 

de C na cadeia.  

O valor de α varia principalmente com as condições da  reação e com o tipo de metal contido no 

catalisador. Os intervalos típicos de α para Ru, Co e Fe são de 0,85 a 0,95; 0,70 a 0,80 e 0,50 a 0,70, 

respectivamente.  

Embora o tipo de metal determine o valor de α, outras variáveis exercem um papel secundário n a 

definição do seu valor, a saber:  

• o diâmetro médio dos poros do substrato;  

• o tamanho médio das partículas metálicas;  

• parâmetros da reação: tipo de reator, temperatura e pressão.  

Pode-se tambem predizer a distribuição dos produtos quanto à sua massa molecular em função do 

valor de α. A figura 1.7. mostra a distribuição de produtos em função do valor de α. Observa -se que 

quanto mais próximo de 1 for o valor de α, maior o teor de hidrocarbonetos pesados no produto da 

reação.  
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Figura 1.7.  Distribuição de produtos da SFT em função do fator de probabilidade de crescimento da cadeia(α). Adaptado 

de Sie et al. (1991), com autorização da editora Elsevier, copyright (1991). 

 

O modelo cinético de ASF é amplamente utilizado no estudo da catálise da SFT devido à sua 

relativa simplicidade e à sua relativa acurácia em definir a atividade de um catalisador para esta 

reação. Entretanto, este modelo apresenta algumas limitações na explicação de alguns desvios 

usualmente observados, tais como: 

 

• A sempre alta seletividade para CH4

• A baixa seletividade para C

. 

2.

• Em  produtos acima de C

  

5,  

• Diminuição da razão olefinas/parafinas em função do aumento do número de carbonos. 

há dois intervalos lineares da curva de log de fração molar em 

função do número de carbonos na cadeia, o que dá origem a diferentes valores de α. 
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     Uma explicação para a síntese preferencial do CH4 é de que limitações de transporte de massa 

fazem com que a reação ocorra próxima à condição de equilíbrio, já que a geração deste 

hidrocarboneto é termodinamicamente preferencial. Ou seja, os tempos de residência de produtos 

(hidrocarbonetos) junto à superfície dos catalisadores são longos o bastante para que reações de 

decomposição com formação de metano ocorram. Por outro lado, tem sido postulada também 

existência de sítios ativos de geração de metano,  diferentes dos sítios de polimerização (Ponec, 

1978). A geração de hidrocarbonetos C2 (etano e eteno) abaixo do previsto pelo modelo ASF é 

devida ao consumo preferencial destas espécies como iniciadores de crescimento de cadeias 

carbônicas, devido ao fato de apresentar dois sítios de adição de intermediários -CHx(ads)

      As variações de α e da razão olefinas/parafinas parecem encontrar explicação no modelo 

proposto por Kuipers et al. (1995). Segundo os autores, há a existência de reações secundárias que 

ocorrem na readsorção de uma molecula previamente dessorvida da superfície do catalisador. 

Segundo essa explicação, pode-se esperar que moléculas com maior número de carbonos possam 

difundidas com menor velocidade e por isso tenderão a permanecer por mais tempo nas imediações 

da superfície do catalisador. Isso contribui para que haja uma maior taxa de readsorção destas 

espécies. Se a readsorção ocorre em sítios de crescimento da cadeia, um valor de  α  variável com o 

número de átomos de carbono pode ser observado. Se a readsorção se dá em sítios de hidrogenação, 

observa-se uma razão olefinas/parafinas decrescente em função do aumento do número de carbonos 

na cadeia. 

, enquanto 

que intermediários contendo mais que dois carbonos apresentam apenas um sítio (van der Laan & 

Beenackers, 1999).       

     Em resumo, o modelo ASF não leva em consideração fenômenos de transporte de massa, ou 

mesmo a existência de sítios ativos diferenciados na superfície do catalisador. Contudo, dada a 

complexidade inerente à SFT, pode-se considerar o uso deste modelo conveniente, quando o objetivo 

é a comparação qualitativa de desempenhos de catalisadores, contanto que as condições reacionais 
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(das quais espera-se dependam em maior parte as distribuições de espécies em função da distância da 

superfície do catalisador) sejam mantidas, como é feito nos estudos apresentados nesta parte da tese. 

 

1.7.  Técnicas de caracterização de catalisadores 

1.7.1.  Isotermas de fisissorção de N

Para maximizar a área de contato com o meio reacional, a maioria dos catalisadores apresenta alta 

porosidade e portanto alta área superficial específica. O método mais comum de determinação da 

área superficial de catalisadores consiste, essencialmente, na verificação da quantidade de gás inerte 

adsorvida sobre o material em determinadas condições de temperatura e pressão. Uma variação 

menos usual desta técnica consiste na medida da massa de amostra durante a adição (e adsorção) do 

gás (Rouquerol et al., 1999).  

2 

As interações em uma interface sólido-gás inerte são representadas por forças de van der Waals, 

pelas quais forças de atração de baixa intensidade advêm da formação de dipolos elétricos 

momentâneos tanto  nos átomos constituintes da superfície do sólido em estudo, quanto nas 

partículas do gás adsorvido sobre essas superfícies.  Estas interações são caracterizadas pela sua não 

especificidade e pelo fato de que a identidade química de ambos adsorbato e superfície não é 

alterada. Para diferenciação da adsorção química de substâncias sobre superfícies, que envolve 

energias bem mais altas e são específicas, as interações entre um sólido e um gás inerte recebem a 

classificação geral de adsorção física, ou fisissorção.       

Medidas de área superficial são efetuadas pelo método da adsorção física de um gás inerte sobre a 

amostra (devidamente seca e evacuada) em estudo. Fixada a temperatura, quantidades conhecidas de 

gás são admitidas na câmara evacuada contendo a amostra. A pressão resultante é medida após o 

sistema atingir o equilíbrio. Como resultado, gráficos de volume (ou quantidades molares) de gás em 

função da pressão, à temperatura constante são obtidas. As diferentes formas possíveis destas curvas 

isotérmicas, como as representadas na figura 1.8.a., dependerão da quantidade e distribuição de 

tamanhos de poros na amostra.   
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Como pode ser observado na figura 1.8.a.I., às baixas pressões relativas, a adição de quantidades 

crescentes de gás não contribui de maneira significativa para o aumento da pressão no sistema. Isso 

porque nesta região o gás adsorve-se preferencialmente sobre os microporos da superfície, como 

pode ser observado na figura 1.8.b. a pressões relativas de 0.001 a 0.05. Nestes sítios, o calor de 

adsorção é maior por conta da maior área de contato entre a superfície e as partículas do adsorbato. 

Após o preenchimento dos microporos, a pressão do sistema tende a aumentar consideravelmente 

porque o sistema chegou à sua capacidade adsortiva máxima e então o gás começa a adsorver-se 

sobre a superfície em multicamadas. 

A isoterma da figura 1.8.a.II, representa a formação de uma camada de adsorbato cuja espessura 

aumenta com o aumento da pressão relativa. O ponto B indicado é considerado como a pressão 

limite em que o modo de adsorção do gás passa de mono para multicamada. Por isso, este ponto dá 

uma idéia da quantidade de adsorbato mínima necessária para cobrir a superfície, considerando-se 

que a monocamada seja contínua.  

A isoterma representada na figura 1.8.a.III representa o caso ideal em que a interação 

adsorbato/superfície é baixa. Por isso, não há um limite claro entre a formação de uma monocamada, 

e o aumento da espessura da mesma. A figura 1.8.a.IV entretanto, representa a forma mais 

comumente encontrada em isotermas de adsorção em materiais porosos. Em pressões acima do ponto 

B e do intervalo de adsorção de multicamadas,  há uma outra região em que há um aumento na 

quantidade de gás adsorvido, sem contudo aumento na pressão. Nesta região de pressões relativas 

intermediárias (c.a. 0.5), há o preenchimento dos mesoporos e condensação do gás no interior dos 

mesmos. Na figura 1.8.b. é representado esquematicamente o preenchimento dos micro e mesoporos 

de uma superfície descrita pela isoterma IV (figura 1.8.a.IV). 

Nestas condições, efeitos de capilaridade tornam-se importantes. Alguns modelos explicam com 

maior ou menor sucesso, a diferença de comportamento nas isotermas de adsorção e de dessorção a 

altas pressões relativas (Hiemenz & Rajagopalan, 1997), contudo, todos os modelos têm em comum 

que a contribuição dos efeitos de condensação induzida por capilaridade durante o preenchimento 
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dos mesoporos é diferente da contribuição da capilaridade durante o esvaziamento dos poros durante 

a dessorção do gás. Esta diferença é observada na histerese entre as isotermas de adsorção e 

dessorção, a pressões relativas intermediárias.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1.8. (a) Tipos de isotermas de adsorção física. Adaptado de Neimark (2008), com autorização da editora Wiley-

VCH, copyright (2008). (b) Diferentes etapas de preenchimento sucessivo de micro e de mesoporos durante a adsorção. A 

escala de pressão dá ordens de magnitude para o caso de N2

 
 a 77 K. Adaptado de Hiemenz & Rajagopalan (1997).  

A interpretação quantitativa das isotermas de fisissorção dependerá do tipo de material em estudo. 

No caso de substratos porosos, como os catalisadores de partículas metálicas dispersas sobre Al2O3

 

, 

a isoterma BET (dos proponentes do modelo: Brunauer, Emmet e Teller) é preferida à isoterma de 

Langmuir, já que, ao contrário desta última, no modelo de isoterma BET leva-se em consideração a 

formação de multicamadas. Além disso, considera-se que: 

• a velocidade de adsorção não depende do grau de cobertura já existente na monocamada em 

formação;  

• embora o calor de adsorção na primeira camada tenha um valor diferente, os calores de 

adsorção das camadas subsequentes serão todos iguais ao calor de condensação do 

adsorbato, independentemente do número de monocamadas.  



27 
 

• A camada de adsorbato não seja necessariamente contínua.  

 

Com estas hipóteses, pode-se demonstrar que a pressão relaciona-se com a quantidade molar de 

gás adsorvida na amostra, segundo a equação: 

 

 

 

(1.3) 

onde :  p0 é a pressão atmosférica, em atm; n é a quantidade em mols de gás admitida no porta-

amostras a 0oC, 1 atm; nm é a quantidade de gás, em mols, necessária para a formação de uma 

monocamada, em cm3; p é a pressão do sistema, em atm; c equivale a exp[Q1-Qc)/RT]. Q1 é 

interpretado como o calor médio de adsorção na camada menos ativa da superfície; Qc é o calor de 

condensação do gás. Q1 e Qv expressos em kJ mol-1

 

.  

Desta forma, nm e c podem ser obtidos, respectivamente, do coeficiente angular e linear da parte 

linear da curva de p/n(p0

1- dos coeficientes angular e linear da equação 1.3 obtidos são calculados os valores de n

-p) em função de p. A parte linear é representada pelo intervalo entre a 

região da isoterma (isotermas II e IV, na figura 1.8.a.) compreendida entre o ponto B e imediações 

do ponto de condensação capilar (segundo ponto de inflexão a altas pressões relativas). Da 

quantidade de gás adsorvida, pode-se chegar à àrea superficial do material, contanto que se conheça 

a área ocupada por uma molécula do gás e a área superficial não recoberta pelo adsorbato. Este 

último parâmetro é obtido indiretamente da equação 1.3 da seguinte forma:  

m

2- o valor de pressão relativa em que a amostra é recoberta por uma monocamada n

 e 

de c;  

m

 

 pode 

ser deduzido da equação 1.3 e é equivalente a: 
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 (1.4) 

3- A fração da superfície não recoberta quando o sistema atinge cobertura de uma 

monocamada nm

 

 é  igual à pressão relativa em que a amostra é recoberta por uma 

monocamada: 

(1.5) 

O modelo BET apresenta como limitações teóricas a consideração de que a adsorção de 

moléculas suplementares do adsorbato não depende do grau de cobertura da superfícíe e também que 

todos os sites de adsorção são idênticos, o que não é necessariamente verdadeiro em superfícies tão 

heterogêneas quanto a de catalisadores porosos. Entretanto, pelo fato de que tais limitações teóricas 

não interferem sensivelmente na determinação da área superficial e do tamanho médio dos poros da 

amostra, o modelo BET é o que tem utilização mais generalizada quando a finalidade é a 

determinação destes parâmetros (Rouquerol et al., 1999).   

 

1.7.2.  Técnicas baseadas em Reações à Temperatura Programada. 

As Reações a Temperatura Programada tratam-se de um conjunto de técnicas nas quais uma 

amostra de catalisador, acondicionada em um reator tubular, é colocada em contato com um fluxo de 

gás não-inerte diluído em N2 ou Ar, em um equipamento como esquematizado na figura 1.9. A 

temperatura pode ser variada segundo uma programação pré-estabelecida. Neste caso, com o auxílio 

de um detector específico pode-se medir a quantidade de gás que reage quimicamente com a 

superfície da amostra de catalisador metálico, em função da temperatura. Um detector de 

condutividade térmica (TCD) é utilizado quando o gás é H2. O uso de outros gases (O2, CO, 

hidrocarbonetos, H2S), requer a utilização de um espectrômetro de massas acoplado ao equipamento 

para quantificação do consumo do gás reagente (Knozinger, 2008). O gás a ser admitido no interior 
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do reator passa antes por um pretratamento para remoção de impurezas. O gás que sai do reator passa 

por um condensador (cold trap) para remoção de água, antes de passar pelo sistema de detecção.   

 

Figura 1.9. Esquema de um equipamento de RTP. Adaptado de Knozinger (2008), com autorização da editora Elsevier, 

copyright (2008). 

 

O objetivo do uso desta técnica é a avaliação qualitativa da reatividade química da amostra de 

catalisador, em presença de uma atmosfera de uma determinada composição gasosa. 

Alternativamente, é possível também a determinação quantitativa da densidade de sítios ativos da 

superfície em estudo.  

Para evitar que a velocidade da reação do gás com as espécies reativas da amostra de catalisador 

seja limitada por transporte de massa, as condições experimentais (fluxo do gás e a velocidade de 

aquecimento) devem ser tais que não haja a formação de um excessivo gradiente de concentrações 

do gás ativo ao longo do leito da amostra. Isso envolve então a combinação de grandes fluxos de gás 

com baixas taxas de aquecimnto (entre 6 e 18 oC min-1). Entretanto, evidentemente a quantidade de 

gás consumida não deve estar abaixo do limite de detecção do equipamento, de modo que um 

compromisso entre estes três parâmetros deve ser obedecido. Relações entre estes parâmetros são 

disponíveis na literatura (Knozinger, 2008). A condição ótima para obtenção de perfis de TPR com 

múltiplas etapas de redução é, segundo Malet e Caballero (1988):   
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(1.6) 

onde β é a taxa de aquecimento, n0 a quantidade em mols da substância reativa na amostra, F o fluxo 

de gás (em cm3 (NTP) s-1) , c0 concentração do gás ativo (mols cm-3

Portanto, em uma condição em que 150 mg de amostra de catalisador de Co-Al

) no fluxo gasoso e P < 20 K. 

2O3 substrato 15 

% (mCo/(mCo+mcat.)) é submetida a um fluxo de mistura gasosa H2 10% (em Argônio) de 20 cm3 

min-1, a taxa de aumento de temperatura não deve passar de 25 oC min-1. Nossos experimentos de 

RTP foram executados nas condições citadas acima, a uma taxa de aumento da temperatura de 10 oC 

min-1

A atmosfera gasosa utilizada pode mimetizar as condições operacionais do catalisador e assim 

auxiliar no estudo de mecanismos de reações ou na determinação de temperaturas ótimas de 

funcionamento do catalisador em estudo. Entretanto, o uso mais frequente desta técnica envolve a 

exposição da amostra de catalisador a uma atmosfera de H

, abaixo, portanto, do máximo a partir do qual a qualidade da análise fica comprometida em 

razâo de limitações no transporte de massa.    

2 ou de O2

Uma técnica associada à RTP, e que pode ser aplicada utilizando-se o mesmo equipamento usado 

na RTP é a dessorção à temperatura programada (DTP). Neste caso, a superfície em estudo é exposta 

a um gás reativo (CO, H

, gases que interagem com uma 

superficie metálica com estequiometria bem conhecida. Estas modalidades são designadas por 

Redução à Temperatura Programada (RTP) e Oxidação à Temperatura Programada (OTP), 

respectivamente. No estudo de catalisadores metálicos, pode-se também obter a temperatura mínima 

de redução do catalisador a partir de seu óxido. Esta técnica é também importante no estudo do efeito 

de promotores ou de diferentes métodos de preparação de catalisadores porque dá uma idéia sobre a 

existência das diferentes fases presentes na amostra e de como a presença de outras substâncias 

podem alterar a temperatura de redução do metal.   

2, O2, H2S, etc) evidentemente em condições de temperatura e pressão 

controladas. Após isso, a temperatura da amostra é aumentada a uma taxa programada. Os produtos 

dessorvidos da amostra por conta do aumento da temperatura são simultameamente detectados.  
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No caso particular do estudo da dessorção de H2, pode-se determinar a área superficial ativa do 

catalisador já que a estequiometria de adsorção deste gás sobre diversas superfícies metálicas é 

relativamente conhecida. A área superficial ativa é então determinada da seguinte forma: a amostra é 

exposta a uma atmosfera de H2 e, após a purga de excesso de H2 com gás inerte, a temperatura do 

sistema é lentamente aumentada. O H2 dessorvido é então quantificado. Considera-se a quantidade 

de H2 dessorvida proporcional à área ativa da amostra. A quantidade de metal realmente reduzida 

durante o processo de adsorção de H2 é então determinada pela quantidade de O2 consumida, sendo 

este gás admitido no compartimento da amostra em pulsos de volume conhecido. Da razão entre as 

quantidades de H2 dessorvido e de O2

 

 consumido, valores de densidade de sítios ativos e de tamanho 

médio de partículas podem ser calculados, segundo expressões apresentadas na parte experimental. 

1.7.3. Espectroscopia de Absorção de Raios X.  

1.7.3.1. Aspectos teóricos 

Quando um feixe de radiação é transmitido por um material, sua intensidade será diminuída de 

uma quantidade que será dependente da energia da radiação incidente, das características absortivas 

do material e do caminho óptico percorrido pelo feixe. Essas quantidades são relacionadas de acordo 

com a lei de Lambert:  

  (1.7.) 

onde a μ(E) é o coeficiente de absorção do material dependente, d é a espessura do material, μ(E).d é 

a absorbância e I0 e It

 

, as intensidades de radiação incidente e transmitida.  

A radiação X, localizada na região do espectro eletromagnético entre 0,1 Å e 100 Å possui 

energia cinética o bastante para a excitação de elétrons de camadas internas dos átomos da amostra a 

níveis acima dos de valência ou do nível de Fermi (ejeção do elétron, portanto), para o caso de um 

sólido.  
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Segundo a terminologia de Sommerfeld (Teo, 1986), o tipo de absorção a uma determinada 

energia de radiação X é identificado dando-lhe a designação da camada eletrônica da qual o elétron é 

ejetado, como ilustrado na figura 1.10. Por exemplo, na radiação da borda K de um determinado 

elemento componente de uma amostra sólida, elétrons são ejetados da camada K até níveis acima do 

nível de Fermi. Níveis que possuem mais de um estado, como é o caso do nível L, têm seus 

diferentes níveis designados por algarismos romanos.  

 

Figura 1.10. Esquema dos níveis energias (ao nível atômico), mostrando algumas linhas de absorção de raios X. 

 

As energias de absorção de raios X de alguns elementos metálicos são apresentadas na tabela 1.3. 

Como pode ser visto na série crescente de números atômicos (Z) dos elementos metálicos Fe, Co, Ni 

e Cu, os valores absolutos das diferenças de energia de absorção entre os elementos são maiores nas 

bordas K (ΔE c.a. 600 eV) do que nas bordas L (ΔE c.a. 80 eV). Isso mostra que as energias de 

absorção nos elementos químicos tendem a assumir valores tanto mais peculiares ao elemento 

químico, quanto mais interno for o nível do qual o elétron for excitado. Esta propriedade permite o 

uso deste fenômeno de absorção de raios X para finalidades analíticas, como é o caso da 

Espectroscopia de Absorção de Raios X.  

 

 

 

 



33 
 

Tabela 1.3. Energias de absorção de raios X (em keV) de alguns elementos metálicos (Teo, 1986). 

 Z K L 

   L LI LII III 

Fe 26 7,112 0,842  0,79 

Co 27 7,709 0,929  0,779 

Ni 28 8,333 1,012  0,855 

Cu 29 8,979 1,100  0,932 

Ag 47 25,514 3,806 3,524 3,351 

Au 79 80,723 14,353 13,733 11,918 

 

Na Espectroscopia de Absorção de Raios X (X-Ray Absorption Spectroscopy - XAS), um feixe 

monocromático de radiação X (com energia igual à energia característica de absorção do elemento 

em análise) incide sobre a amostra. O espectro de absorção (coeficiente de absorção em função da 

energia incidente sobre a amostra) é então obtido e sua análise fornece informações a respeito do 

estado de oxidação de elementos componentes da amostra, bem como da estrutura atômica em torno 

do elemento em análise. Estas informações são muito importantes no estudo de catalisadores, em que  

o conhecimento da estrutura do sítio ativo ao nível atômico é essencial ao entendimento da atividade 

catalítica destes materiais. 

 

A XAS apresenta como características: 

• ao contrário da Difratometria de Raios X – técnica clássica na determinação de estrutura 

cristalina - não é necessário que a amostra apresente ordenamento atômico de longo 

alcance.  

• A absorção de raios X se dá quando parte da energia dos fótons incidentes é absorvida, 

com a correspondente excitação energética de elétrons da amostra. As energias 

necessárias para a excitação dos elétrons localizados em níveis mais internos são 

peculiares ao elemento químico sendo portanto possível o estudo de átomos de um 

determinado elemento componente de uma amostra composta por uma complexa mistura 

de diferentes elementos químicos.  
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Em uma condição imaginária na qual houvesse apenas um átomo absorvendo radiação X, na 

ausência de átomos vizinhos, o gráfico da absorbância em função da energia da radiação incidente 

apresentaria um salto (borda), seguida por uma queda suave.  

A queda suave no valor de μ(E) é coerente com o fato de que a probabilidade de perda de energia 

por colisão e espalhamento da radiação incidente entre os átomos da amostra diminui com a 

diminuição do comprimento de onda da radiação. A borda é correspondente à excitação de elétrons 

de camadas internas até níveis mais externos no átomo. Mas, como na realidade, o átomo absorvedor 

está cercado por outros átomos, em energias mais elevadas que a da borda, os elétrons ejetados do 

átomo absorvedor interagem com os átomos distribuídos nas diferentes esferas de coordenação 

vicinais e o espectro de absorção de raios X assumirá uma forma genérica como ilustrada na figura 

1.11.  

De acordo com a região do espectro de absorbância, diferentes tipos de informação podem ser 

obtidos. Na região de energia imediatamente acima da borda de absorção (energias até 50 eV da 

borda), elétrons do átomo absorvedor são promovidos até orbitais desocupadas em níveis energéticos 

mais elevados, ou no caso de um sólido, até o nível de Fermi. Como estes níveis correspondem à 

camada de valência do elemento em estudo, nesta região do espectro são obtidas informações sobre o 

estado de oxidação do átomo absorvedor (Bart, 1986). Variações nas absortividades nesta região do 

espectro em relação ao padrão significam que o átomo absorvedor apresenta estado de oxidação 

diferente do observado nos átomos da amostra-padrão. A análise desta região do espectro próxima à 

borda de absorção é denominada XANES (X-Ray Absorption Near Edge Spectroscopy).  

No intervalo mais extendido de energia, elétrons são ejetados do átomo absorvedor com energia 

cinética suficiente para interagir e serem retroespalhados pelos outros átomos localizados em esferas 

de coordenação vicinais ao átomo absorvedor. As interferências construtivas e destrutivas entre as 

ondas eletrônicas emitidas e as retroespalhadas darão origem a uma modulação (também chamada de 

“estrutura fina”) do espectro de absorção de raios X em energias entre c.a. 50 e V até 1 keV acima da 

borda de absorção do átomo absorvedor. Essa estrutura fina, ilustrada na figura 1.11, é representada 
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pelo comportamento ondulatório de μ(E) em energias a partir de 50 eV acima da borda de absorção. 

A amplitude da modulação diminui com a energia incidente, já que a probabilidade de 

retroespalhamento diminui com o aumento da energia dos fótons incidentes (Teo, 1986). A análise 

desta região extendida do espectro é conhecida como EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine 

Structure).  

7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8

nivel de Fermi

XANES

µ 
= 

ln
(I 0/I

t)

energia / keV

EXAFS

 

Figura 1.11. Espectro de absorção não normalizado de raios X de uma amostra de CoO. São mostradas as regiões de 

XANES e de EXAFS, juntamente com esquemas dos eventos de excitação eletrônica que ocorrem nestas regiões do 

espectro. A absorbância é representada aqui por , onde ln I0 e It

 

 representam, respectivamente, as intensidades de 

radiação incidente e transmitida pela amostra.  

Dessa forma, a equação que descreve o fenômeno de interferência mencionado anteriormente é 

escrita em função de importantes parâmetros relacionados à estrutura atômica das primeiras esferas 

de coordenação em torno do átomo absorvedor (van Zon, 1985):   
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 (1.8) 

 

Onde: 

• μ: valor de absorbância experimental; 

• μ0

• k: vetor de onda dos fotoelétrons, dado por , sendo m a massa do 

elétron e ħ a constante de Planck h normalizada pelo fator 2m. O valor E

: absorbância do átomo absorvedor isolado; 

0

• ψ: defasagem total produzida no processo de retroespalhamento: ψ = 2 δ(k) + θ(k), sendo δ a 

defasagem devida ao átomo absorvedor e θ a defasagem devida ao átomo vizinho; 

 corresponde à 

energia na qual é observado o salto na absorbância, a qual é próxima da energia limiar 

(teórica) de absorção dos átomos do elemento em estudo, mas não necessariamente coincide 

com este valor. E é a energia do fóton incidente; A representação do espectro em função do 

vetor de onda k – e não da energia –, embora pouco intuitiva, é matematicamente mais 

conveniente.  

• Aj

 

: é a amplitude da modulação do espectro de χ(k), medido em energias próximas à de 

absorção de raios X, na j-ésima esfera de coordenação mais próxima do átomo absorvedor, 

expressa por: 

 (1.9) 

• Nj

• R

: é o número médio de átomos espalhadores na j-ésima esfera de coordenação; 

j

• f

: é a distância média do átomo absorvedor ao átomo retroespalhador na esfera de 

coordenação j e Δ é a variação dessa distância em função da agitação térmica; 

j

• S

(k): amplitude do retroespalhamento, característica do tipo de átomo retroespalhador; 

0
2(k): fator de correção para fenômenos de relaxação do átomo absorvedor e para excitações 

multieletrônicas; 
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• : fator que leva em conta a limitação do livre caminho médio do fotoelétron na 

matéria (λ); 

• : fator de Debye-Waller, no qual σ2

As equações 1.8. e 1.9. descrevem a variação senoidal de χ (k) do espalhamento dos elétrons 

pelos átomos vizinhos localizados nas diferentes esferas de coordenação em volta do átomo 

absorvedor. A amplitude de χ (k) é proporcional ao número de átomos vizinhos e inversamente 

proporcional a R

 é a variação média quadrática da posição 

relativa entre o átomo absorvedor e o átomo retroespalhador. Essa variação apresenta uma 

componente estática (desordem estrutural) e uma componente dinâmica (vibrações 

térmicas). Medidas realizadas em baixas temperaturas podem diminuir a contribuição 

dinâmica no fator de Debye-Waller.  

i
2

 

, distância entre o átomo absorvedor e o átomo espalhador na esfera de 

coordenação j.   

1.7.3.2. A fonte de radiação X 

Na Espectroscopia de Absorção de Raios X, é necessário que a fonte de radiação possibilite tanto 

a resolução de comprimentos de onda necessária à excitação de apenas um elemento, quanto uma 

boa relação sinal/ruído. O primeiro parâmetro é conseguido com um sistema óptico adequado. O 

segundo parâmetro é obtido quando a fonte de radiação apresenta alta intensidade. Tais condições 

experimentais podem ser conseguidas com o uso de radiação síncrotron. 

Elétrons acelerados a velocidades próximas à da luz e que sofrem uma aceleração em direção 

perpendicular ao sentido de seu movimento (de modo que descrevam trajetórias curvilíneas), emitem 

radiação do UV aos raios X “duros” (λ=103 a 10-1 Å). Esta radiação é propagada ao longo de uma 

trajetória tangente à curva descrita pelo feixe eletrônico, conforme ilustrado na figura 1.12. Essa 

radiação, também chamada de radiação síncrotron, é aproveitada para a realização de estudos de 

caracterização de materiais, com a vantagem de que, como já mencionado, uma relação sinal/ruído 
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bem mais satisfatória pode ser conseguida, já que a intensidade da radiação é alta. Devido ao fato de 

que a radiação síncrotron é emitida em trajetória tangente à do feixe eletrônico, as linhas de luz 

(onde os experimentos são feitos) são da mesma forma posicionados tangencialmente em relação ao 

anel de armazenamento de elétrons.  

 

Figura 1.12. Formação da radiação síncrotron. Adaptado de Winick & Doniach (1980).  

A fonte de luz síncrotron do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron de Brookhaven, EUA, 

possui um anel de armazenamento de radiação X cujo perímetro é de 170.08 m e que gera radiação 

cujo comprimento de onda varia entre 1,75 a 0,48 Å, a uma energia de 2.8 GeV. As linhas X18 A e 

B são disponibilizadas para estudos de XAS. 

Na figura 1.13. é apresentado um esquema do funcionamento do aparato de captação de radiação 

síncrotron. A radiação captada do anel de armazenamento é focalizada e direcionada para um 

monocromador móvil que seleciona ao longo do tempo, diferentes comprimentos de onda que 

incidem sobre a amostra. A determinação do coeficiente de absortividade em um determinado 

comprimento de onda de luz incidente é feita pela medição da intensidade de luz antes e depois de 

ser transmitida pela amostra. Para isso, o feixe de luz deve passar por duas câmaras de gás 

(normalmente N2 ou misturas deste gás com gases nobres) posicionadas de ambos os lados da 

amostra. A quantidade de gás ionizada (proporcional à intensidade de luz) é detectada por células 

multiplicadoras contidas no interior da câmara. A câmara posicionada antes da amostra (câmara i0) 
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registrará a intensidade da radiação inicial, enquanto que a câmara posicionada após a amostra 

(câmara it

  

), registrará a intensidade da radiação após a mesma ter sido transmitida através da 

amostra.  

Figura 1.13. Esquema de funcionamento da linha de radiação X. Adaptado de Winick (1980).  

 

1.7.3.3. Tratamento e interpretação de dados de XAS.  

Normalmente, variações na estrutura ou estado de oxidação do elemento em estudo são analisadas 

por XANES através da comparação de espectros de absorção na região do XANES da amostra com 

espectros obtidos de padrões. A interpretação do EXAFS entretanto, é normalmente feita por uma 

manipulação matemática conveniente dos dados de χ(k) e da comparação dos resultados dessa 

manipulação com simulações, utilizando modelos que levam em conta a provável estrutura cristalina 

na vizinhança do elemento em questão. Segue-se uma descrição de um ponto de vista funcional, do 

tratamento e interpretação dos dados sem a pretensão, portanto, de deduzir passo a passo as funções 

mencionadas. Uma dedução pormenorizada das funções citadas pode ser encontrada em artigos 

especializados (Sayers, 1971; van Zon, 1985; Teo, 1986).  

Primeiramente, a região do espectro de μ(E) anterior à borda de absorção é extrapolada até o 

intervalo superior de energia utilizada no experimento e o resultado desta extrapolação é subtraído 

do espectro de μ(E). Com isso, apenas a contribuição proveniente dos átomos do elemento 

absorvedor é isolada do resto da matriz da amostra.  
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Por último, o eixo de energia do espectro de absortividade μ em função da energia é co nvertido 

em k (onde k relaciona-se com a energia por  ). A absorbância experimental é 

subtraída da absorbância molar do elemento puro e o resultado, normalizado pela absorbância molar 

do elemento puro.  

Normalmente para efeitos de interpretação da função χ(k) é comum a apresentação desta função 

multiplicada por um fator de kn

A função normalizada de EXAFS representa um somatório de interferências entre ondas 

eletrônicas provenientes do átomo absorvedor e as ondas retroespalhadas pelas diferentes esferas de 

coordenação em torno do átomo absorvedor. O isolamento da contribuição das diferentes esferas de 

coordenação é obtido ao se fazer a transformada de Fourier da função k

, onde n pode ser  1, 2 ou 3. Isso tem por objetivo compensar a perda 

de amplitude do sinal de χ(k) em valores mais altos de k (ou de maior valor de energia, já que ambos 

são proporcionais) por conta da tendência que as frequências de choque e retroespalhamento 

diminuírem com o aumento da energia da radiação incidente. Geralmente, para elementos com Z ≤ 

36, o valor de n utilizado é 3, enquanto que n = 2 e n = 1 são utilizados, respectivamente para 36 ≤ Z 

≤ 57 e Z > 57 (Teo & Lee, 1979). Por outro lado, em sistemas cujo ordenamento cristalino perdura 

por distâncias curtas do átomo absorvedor (por exemplo, materiais nanoparticulados), valores mais 

altos de n causam a inclusão de artefatos na função χ(k) (Asakura, 1996). Contudo, se o objetivo é a 

comparação de espectros EXAFS de diferentes materiais, o importante é que, no tratamento destes 

dados, seja adotado um valor de n comum a todos os espectros (Teo, 1986). Considerando todos 

esses fatos, somados ao fato de que em algumas de nossas amostras, além de Co, havia também Ag 

(Z = 47) e Au (Z = 79), optamos por utilizar n = 1 no tratamento de todos os nossos dados de 

EXAFS.  

n χ(k) (onde χ(k) é dada pela 

equação 1.8.). Uma função dependente do raio r (onde r é a distância média (em Å) entre o átomo 

central absorvedor e os átomos vizinhos), é obtida (van Zon, 1985;  Koningsberger & Ramaker, 

2008)  : 
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 (1.10.) 

    

A função θn

Às curvas experimentais de k

(r), conhecida também magnitude da transformada de Fourier, apresentará picos 

cujas intensidades serão proporcionais à quantidade de átomos espalhadores em torno do átomo 

absorvedor. Os valores das abcissas (em unidades de Å) representarão as distâncias entre o átomo 

absorvedor e os átomos espalhadores nas diferentes esferas de coordenação mais próximas.  

n

Essas estruturas cristalinas, na forma de um sistema de coordenadas específico é utilizado como 

input do programa ATOMS, o qual transforma essas informações em input para o programa FEFF. A 

função do programa FEFF é simular um espectro de χ(k), juntamente com a sua transformada de 

Fourier. O programa FEFFIT compara estes espectros simulados com os experimentais e calcula os 

valores dos diversos parâmetros vistos nas equações 1.8. e 1.9. (número médio de coordenação, 

distância média entre o átomo absorvedor e o retroespalhador e coeficiente de Debye-Waller). 

.χ(k) e de θ(r) são ajustadas curvas simuladas utilizando softwares 

específicos para tanto. O esquema de processamento dos dados de EXAFS é apresentado na figura 

1.14. Na construção destas curvas teóricas, primeiramente é considerada uma estrutura que supõe-se 

descrever o sistema. Por exemplo, no presente estudo, foram consideradas as estruturas de todos os 

metais como sendo cúbica de face centrada (face centered cubic).  

 

 



42 
 

  

Figura 1.14. Esquema de funcionamento do tratamento de dados da EXAFS. Os programas são apresentados nos 

retângulos. Inputs e outputs, nos ovais pontilhados.  
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2.  Revisão Bibliográfica. 

2.1. Deposição química de metais: correlação entre as características do banho e as 

propriedades dos filmes. 

Na literatura, são vários os trabalhos sobre deposição química de metais. Entretanto, são menos 

frequentes os trabalhos sobre aspectos fundamentais, tais como mecanismos de oxidação do redutor, 

influência de diversos aditivos no rendimento da reação de deposição e nas características físicas dos 

depósitos. A temática destes trabalhos é mais concentrada na deposição de Cu e de Ni, pelas 

aplicações já citadas anteriormente (seção 1.1.1.). Como um entendimento sobre estes aspectos 

fundamentais é importante para a discussão dos resultados, nesta revisão vamos focalizar apenas 

alguns trabalhos cujo objetivo seja o estudo sobre: 

• mecanismos de oxidação de agentes redutores sobre superfícies catalíticas; 

• deposição química de metais: correlação entre a presença de aditivos do banho e a 

microestrutura/propriedades magnéticas do filme metálico.  

Devido à baixa frequência de trabalhos sobre a deposição de metais magnéticos com B, os 

trabalhos relacionados nesta revisão não envolverão exclusivamente a deposição de ligas de metais 

com este elemento.   

 

2.1.1.  Mecanismos de oxidação catalítica de agentes redutores. 

A deposição química de metais pode ser vista como a ocorrência simultânea de duas reações 

eletroquímicas independentes: a oxidação anódica do redutor e a redução catódica do metal. Esse 

ponto de vista é formalizado pela Teoria dos Potenciais Mistos (Schlesinger, 2000).  

Uma interpretação qualitativa desta teoria pode ser dada considerando-se as curvas de corrente 

por potencial (curvas I em função de E) da figura 2.1. 
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Figura 2.1. Curvas I vs. E de deposição química de um metal a partir de um eletrólito contendo íons do metal e o agente 

redutor. Processo global (curva 1); anódico (curva 2) e catódico (curva 3).  Adaptado de Ohno (1991), com autorização da 

editora Elsevier, copyright (1991). 

 

As curvas 1, 2 e 3 representam, respectivamente, as curvas do processo global, da oxidação 

anódica do redutor e redução catódica do íon metálico. O potencial em que a corrente líquida (icat – 

ian. = 0) é nula é chamado de potencial misto (Em). Durante a deposição electroless do metal, a 

corrente líquida é nula e o potencial assumido pelo sistema será o Em. A corrente associada ao Em

Por esta teoria, os processos catódicos e anódicos ocorrem independentemente entre si, ou seja, 

considera-se que não haja redução do íon metálico por reação química direta com o redutor. Isso 

implica que tais processos podem ser estudados individualmente. Além disso, as velocidades de 

deposição do metal podem ser previstas pela interpolação das curvas de polarização do processo 

catódico (redução do íon metálico) e anódico (oxidação do redutor), como exemplificado na figura 

2.1. Essa é a estratégia utilizada por alguns autores para estudar o efeito de aditivos, diferentes tipos 

de redutores e de superficies cataliticas. Por exemplo, Ohno (1991) estudou a atividade catalítica de 

diversas superfícies metálicas na oxidação anódica de diferentes tipos de redutores (NaH

 

será a velocidade com que ocorrem simultaneamente os processos de oxidação do redutor e da 

redução do metal.     

2PO2, 

NaBH4, DMAB, NH2NH2

• Ni é o metal mais ativo para oxidar redutores, exceto no caso do formaldeído.  

). Como conclusão, foi elaborada uma tabela com os parâmetros destas 

curvas de polarização, da qual conclui-se que:  
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• A maioria dos metais testados são conhecidos como catalisadores de reações de 

(des)hidrogenação.  

• Cu catalisa a oxidação de formaldeído, enquanto que apresenta relativa baixa atividade 

catalítica para outros redutores.  

 

A eletrooxidação do redutor parece obedecer a um mecanismo único para os diferentes redutores, 

segundo sugere Meerakker (1981). O referido mecanismo, consiste na adsorção dissociativa da 

molécula do redutor sobre a superfície metálica, com a reação da molécula do redutor com íons OH- 

presentes no meio, de acordo com a reação 2.1. Esse processo gera hidrogênio atômico, que tanto 

pode ser oxidado, originando prótons, como também sofrer recombinação com a geração de H2 

(reação 2.2). Processos que envolvem a descarga de hidrogênio atômico são mais eficientes, porque 

geram mais elétrons para a redução de íons metálicos. Evidentemente, a tendência de hidrogênio 

atômico ser oxidado ou recombinar-se dando H2 depende das condições do banho e do Em do 

sistema.  Isso porque, de acordo com a reação 2.2, hidrogênio atômico tende a ser oxidado em meio 

alcalino. Além disso, quanto mais nobre o metal, maior será a tendência de que o hidrogênio seja 

oxidado. Tais condições são conseguidas na deposição de metais nobres (Pt, Pd, Ag e Au) em meio 

alcalino. Foi mostrado (Meerakker, 1981) 

 

que os metais podem ser classificados conforme o 

rendimento de deposição electroless dos mesmos, independentemente do tipo de redutor utilizado. 

Por exemplo, Ni e Co, apresentam sempre rendimentos de deposição abaixo de 50%, enquanto que 

metais tais como Pd, Pt e Au podem apresentar rendimentos acima de 50%, independentemente do 

tipo de redutor utilizado. Nesta essa última classe de metais, parte dos elétrons utilizados no processo 

de redução é proveniente da oxidação de hidrogênio atômico (reação 2.2).   

 
r.(2.1) 

 

 

 
r.(2.2) 
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Sullivan propôs que metais com maior interação com espécies adsorvidas de hidrogênio poderiam 

apresentar menores taxas de recombinação e, portanto, serem depositados com maior eficiência 

(O’Sullivan, 1998). Entretanto, as energias de interação metal-hidrogênio variam pouco entre metais 

dos grupos 8 a 11 (Flores et al., 1981), como pode ser visto na tabela 2.1. Isto restringe qualquer 

tentativa de previsão de rendimentos de deposição ao Em

Como já visto, de acordo com a Teoria dos Potenciais Mistos, os processos catódico (redução do 

metal) e anódico (oxidação do redutor) ocorrem independentemente. Por isso, alguns autores 

investigaram exclusivamente o mecanismo de oxidação anódica dos redutores, com o intuito de se 

propor maneiras de aumentar os rendimentos de deposição e de se explicar a influência de certas 

substâncias que aceleram ou retardam o processo de deposição química (Meeraker, 1981, Flores et 

al., 1981).  

 do sistema, que é função do potencial 

padrão de redução do metal, composição do banho, e da atividade catalítica do metal para a oxidação 

do redutor.  

 

Tabela 2.1. Energias de ligação metal-hidrogênio (em eV †

                                           

 e potenciais-

padrão de redução (em negrito) nos metais dos grupos 8 a 11 da Tabela 

Periódica. Adaptado de (Flores et al., 1981). 

8 9 10 11 
Fe 

2,9±0,4 
-0,44 V 

Co 
2,9±0,4 
-0,28 V 

Ni 
2,6±0,4 
-0,25 V 

Cu 
2,4±0,3 

+0,340 V 
Ru 

3,5±0,6 
Rh 

3,1±0,5 
Pd 

2,6±0,4 
+0,915 V 

Ag 
2,3 

+0,7996 V 
Os 

3,7±0,7 
 

Ir 
3,2±0,6 

 

Pt 
2,8±0,5 

+1,188 V 

Au 
2,5±0,3 
+1,83 V 

 
† As técnicas utilizadas para obtenção dos valores experimentais são mencionadas 

no artigo citado. A incerteza apresentada no valor calculado utilizando o modelo 

proposto pelo autor advém da possibilidade de hidrogênio estar associado a mais 

de um átomo metálico localizado na superfície.  A área escura representa os 

metais depositados quimicamente com maior rendimento, independentemente do 

redutor utilizado.   
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Em uma série de trabalhos, Homma e col.(Homma et al., 2001, 2003; Shimada et al., 2005), 

calcularam as energias de possíveis intermediários na oxidação de diversos agentes redutores sobre 

diferentes superfícies metálicas. Eles observaram que os intermediários que apresentaram menor 

energia foram aqueles em que o elemento não metálico apresentava coordenação 5, o que 

corresponde ao ataque nucleofílico de um íon OH- ao X (onde X é boro ou fósforo), antes da 

dissociação da ligação X-H, gerando H.

 

 no meio, conforme descrito na reação 2.5, para o caso do 

DMAB (Homma et al. 2001). No caso específico da oxidação de DMAB sobre Cu e Pd (Homma, 

2003), os autores mostraram que a superfície de Cu estabilizava mais os intermediários 

pentacoordenados do que Pd.  

 

r.(2.5) 

 

Essa relativa dificuldade na quebra da ligação entre o elemento não metálico e hidrogênio foi 

também observada pelo efeito isotópico apresentado na oxidação de formaldeído deuterado sobre Cu 

em meio alcalino (Jusys et al., 1998; Schumacher et al., 1985). Esses resultados apresentados acima 

acenam para o fato de que independentemente da natureza do redutor (DMAB ou formaldeído), a 

quebra da ligação X-H, (X o elemento não metálico do redutor) é a etapa determinante da reação. 

Isso explica o fato de que metais que estabilizam espécies de reativas de hidrogênio por adsorção 

(metais dos grupo 8, 9 e 10, exceto Fe) tendem a ser bons calisadores para a oxidação de redutores.  

Alguns autores ressaltam que a redução do metal a partir do seu íon não é apenas eletroquímica - 

como prevê a Teoria do Potencial Misto citada anteriormente - mas que existe uma etapa química, 

em que o íon metálico sofre uma pré-redução por reação direta com o redutor, transformando-se em 

uma espécie iônica intermediária, e essa espécie pode ou náo sofrer redução eletroquímica 

complementar (Touhami et al., 1998; Bindra et al. 1984). Isso pode explicar a codeposição de 

limitadas quantidades de metais que apresentam alto potencial de redução, como é o caso das 
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conhecidas ligas de NiWP, NiMoP (Schlesinger, 2000). Neste caso, W e Mo presentes em solução na 

forma de oxiânions estáveis, não poderiam ser reduzidos eletroquimicamente em soluções onde íons 

de Ni(II) ou mesmo a água são reduzidos preferencialmente. Contudo, a inserção destes metais no 

filme pode ser explicada pela reação direta destes íons com o redutor junto à superfície do filme, 

tendo como consequência a redução ao menos parcial do íon metálico e sua incorporação no filme 

(Metzler et al., 2003; Csorgei, 2004; Du & Pritzker, 2003; Petrov et al., 2002; Genutiene et al., 

1996).     

Acredita-se que a redução (catódica, ou química) de intermediários de oxidação do redutor seja o 

mecanismo de inserção de elementos não metálicos provenientes do redutor, no filme (Brusic et al., 

1990; O’ Sullivan, 1998). Isso é provável, já que os potenciais de redução são comparáveis, ou até 

mais baixos que o potencial de redução da água (solvente). Como, dependendo das condições do 

banho, a H2

H

O é também reduzida na semi-reação catódica, é também possível que estes 

intermediários de oxidação do redutor sejam também reduzidos, como mostram as seguintes semi-

reações (Lide, 2006): 

3BO3(aq) + 3e- + 3 H → + B(s)
0 + 3 H2 EO o r.(2.6) (EPH) = -0.899 V 

H3PO3(aq) + 3e- + 3 H → + P(s)
0 + 3 H2 EO o r.(2.7) (EPH) = -0.499 V 

2 H2 → O + 2e- H2(g) + 2 OH E- o r.(2.8) (EPH) = -0.83 V 

 

2.1.2. Deposicão química de metais: correlação entre a presença de aditivos do banho e as 

propriedades dos filmes metálicos.    

As características magnéticas de um metal ou de uma liga metálica depositada quimicamente 

dependem diretamente da sua microestrutura, que por sua vez pode ser influenciada pelas 

características do banho. A seguir, serão comentados alguns trabalhos em que a microestrutura (e 

comportamento magnético) serão correlacionados com a composição do banho.  

Foi observado que com o aumento da concentração de (NH4)2SO4 no banho, há uma diminuição 

na coercividade de filmes finos electroless de CoNiP (Homma et al., 1997). O acréscimo da 

concentração de (NH4)2SO4 redundou em um acréscimo da concentração de NH3 no meio. Os 
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autores observaram que a presença de NH3 em maior concentração, nas condições alcalinas do 

experimento (pH 10), causava a diminuição do tamanho médio dos cristalitos. Em um estudo 

subsequente feito pelo mesmo grupo (Itakura et al., 1997) foi observado que o crescimento dos 

filmes de CoNiP sobre um substrato tratado em soluções contendo diferentes concentrações de NH3 

resultava em filmes com menor tamanho médio de partículas. Logo, eles concluíram que o NH3

Por outro lado, Lee e col. observaram que a presença de maiores concentrações de NH

 

adsorve-se sobre a superfície do filme metálico, inibindo o crescimento das partículas 

4Cl no 

banho levava à obtenção de filmes de CoP depositados eletroquimicamente com maior tamanho 

médio de cristalitos (Lee et al., 2002). As condições deste último trabalho (banho levemente ácido, 

deposição eletroquímica, ausência de complexantes) são muito diferentes das condições 

experimentais do primeiro trabalho (banho alcalino, presença de complexantes, deposição 

electroless). É interessante notar entretanto, que a presença de um mesmo aditivo levou a efeitos 

microestruturais totalmente diferentes, mas levaram a um mesmo efeito no comportamento 

magnético da liga, que foi a diminuição drástica da coercividade dos filmes. Os ultimos autores 

tentaram explicar esse aumento no tamanho das partículas, propondo que ions NH4
+ supostamente 

induziam o crescimento dos cristalitos. Entretanto, é provável que a presença de uma maior 

concentração de íons NH4
+ no meio estivesse impedindo o aumento do pH junto à superfície do 

catodo (Koza et al., 2008) e portanto inibindo a formação de complexos fortes ou hidróxidos 

insolúveis entre Co2+ e íons OH-

Wang et al, (2003) estudou a deposição de NiP a partir de soluções contendo citrato de sódio e 

cloreto de amônio como complexante e agente tamponante, respectivamente. Os autores tentaram 

provar a formação de complexos mistos de Ni-amônia-citrato por espectroscopia UV-vis de soluções 

contendo diferentes concentrações de complexante. Eles observaram que quando variaram a 

concentração de citrato no meio, filmes com maior teor de P foram obtidos, com morfologia mais 

lisa. Assim como observado por Lu e Zangari (2002), a difratometria de raios X destes filmes 

.   
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mostrou que apenas um largo pico correspondente à reflexão pelo plano (111) pode ser observado, o 

que mostra que filmes nanocristalinos ou amorfos de NiP foram obtidos nestas condições.     

Yokoshima et al. (2000) obtiveram filmes de CoNiFeB com baixa coercividade e alta 

magnetização de saturação. Este mesmo grupo na verdade estudou toda uma série de ligas 

magnéticas envolvendo Co, Ni, Fe, B e P depositadas quimicamente. Eles observaram que, de uma 

maneira geral, todas estas ligas apresentavam baixa coercividade e altos valores de Ms, sendo que 

em geral as ligas contendo B apresentaram maior magnetização de saturação que as contendo P (Kim 

et al., 1995). Os autores supõem que este maior valor de Ms seja devido à diferença na 

microestrutura dos filmes contendo P ou B.  Entretanto, é mais provável que essa diferença seja 

devida ao fato de que nos filmes contendo B (Yokoshima et al., 2000), uma menor quantidade do 

metalóide foi depositada, do que nos filmes contendo P (Kim et al., 1995). 

Interessantes modificações na microestrutura – e nas propriedades magnéticas – são conseguidas 

pela co-deposição de um metal não ferromagnético. O isolamento de microcristalitos de metal 

ferromagnético por uma matriz de material não magnético induz à formação de um material com alto 

valor de coercividade (Speriotis & Morrison, 1966). Por conta disso foi descoberto que a 

codeposição de Zn fazia com que filmes de Co com altos valores de coercividade fossem obtidos 

(Osaka et al., 2000). 

 Como observado na introdução, nos dispositivos de armazenamento de dados, a informação é 

guardada em forma de regiões do disco permanentemente magnetizadas. Uma maior densidade de 

informação pode ser conseguida se a magnetização é feita no sentido perpendicular ao plano no filme 

magnético que está sobre o dispositivo de memória. A codeposição de pequenas quantidades de Mn 

e de Re na deposção electroless de Co induziam ao crescimento colunar dos microcristalitos de Co, o 

que fazia com que a coercividade dos filmes obtidos fosse bastante alta quando a magnetização fosse 

perpendicular ao filme (Osaka et al., 2000).  

Destes resultados, observa-se que filmes nanocristalinos ou amorfos são obtidos na deposição 

química de metais com B.   
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Portanto, o objetivo específico desta primeira parte é o estudo da influência do teor de B na 

microestutura e nas propriedades magnéticas dos filmes de CoB depositados quimicamente. Neste 

estudo será observado como o tipo e concentração do complexante pode influenciar no teor de B dos 

filmes. Para isso, foram escolhidos dois complexantes: citrato e glicina por apresentarem estruturas 

químicas diferentes, e portanto, interação química diferente com íons de Co2+

 

.     

2.2.  Sintese de Fischer-Tropsch: Catalisadores metálicos preparados por redução química. 

A maioria dos estudos sobre catalisadores preparados por redução química trata sobre a 

preparação de pós não suportados e a aplicação dos mesmos em reações de hidrogenação. Existem 

alguns trabalhos sobre a deposição de metais sobre substratos particulados tais como Al2O3 ou SiO2

A relação entre a presença de um elemento não metálico (B ou P) e as propriedades catalíticas 

destes pós reduzidos quimicamente têm sido objeto de discussão. Não raramente é atribuída a estes 

materiais uma suposta resistência ao envenenamento por S que poderia levar a uma melhor atividade 

em reações de dessulfurização (Bartholomew & Uken, 1982; Truce & Roberts, 1963; Back & Yang, 

1990; Bonny et al., 1982; Bonny, 1984; Li & Coville, 2001). Entretanto, neste último caso, testes 

mostraram que estes materiais não apresentam característica especial, sofrendo desativação tão 

rapidamente quanto se o catalisador fosse do metal puro (Skrabalak & Suslick, 2006).  

 

(Guang, 2008; Storaro, 1996, Wei, 2000, Wang, 2005). Contudo a caracterização destes materiais é 

melhor discutida nos trabalhos sobre dispersões não-suportadas, como veremos adiante. Deve-se 

dizer que a maioria dos estudos de caracterização de catalisadores preparados desta forma referem-se 

ao Ni, por conta de este ser um catalisador mais usual para hidrogenações do que o Co. 

Nesta revisão, examinaremos trabalhos tratando sobre os processos químicos envolvidos na 

preparação destes catalisadores e sobre a influencia da presenca de não-metais (B e P) no rendimento 

e seletividade de reações de hidrogenação, com ênfase na SFT. Na discussão destes trabalhos, serão 

focalizados trabalhos sobre ligas à base de Co. Menção a outros metais de transição será feita, na 

medida da sua importância.   
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2.2.1.  Preparação e caracterização.  

Os primeiros trabalhos sobre a síntese e caracterização de pós metálicos preparados por redução 

química não são recentes. Durante a 2ª Guerra Mundial, Schlesiger e col. descobriram que um 

precipitado negro podia ser obtido ao adicionar solução de NaBH4 a soluções contendo sais de 

metais de transição. Tais precipitados foram considerados como compostos entre B e o metal de 

transição. O Co era em especial, um ótimo catalisador para a oxidação do íon borohidreto, com 

geração de H2. Como o objetivo na época era descobrir fontes alternativas de armazenamento e 

geração de H2

Em uma série de trabalhos, Glavee et al. (1992, 1993) chamaram a atenção para o fato de que “a 

química envolvida na preparação destas partículas é complexa, sendo que quase toda mudança no 

procedimento pode fazer diferença” (Glavee, 1992) nas propriedades do sólidos obtidos. Neste caso, 

reações paralelas à reação de redução de íons Co (II) a Co

 (Levy et al., 1960), não houve um esforço para a caracterização destes materiais 

(Brown, 1970).  

0 podem ocorrer.  Primeiro, porque os íons 

metálicos, ou mesmo as partículas de Co ou de CoB podem catalisar a oxidação do íon BH4
-

 

 em 

meio aquoso.  

BH4
-  

(aq) + 2 H2 → O BO2
-
(aq) + 4 H r.(2.9) 2(g) 

 

Se a adição de NaBH4 à solução contendo íons Co2+ é rápida, há formação de Co2B, segundo a 

reação 2.10. Entretanto, se a adição é lenta, quantidades consideráveis do íons Co2+ na forma de 

Co(BO2)2

 

 serão obtidas, (reação 2.11.).  

2 Co2+
(aq) + 5 BH4

-
(aq) + 11 H2 → O Co2B + BO2

- + 16.5 H2(g) + 3 B(OH) r.(2.10) 3 

Co2+
(aq) + 2 BO2  → - Co(BO2) r.(2.11) 2 
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Se o isolamento do produto sólido é efetuado em presença de O2 dissolvido, há a reação redox 

no composto Co2B, com formação de cobalto metálico e óxido de boro (reação 2.12), que pode ser 

removido do sólido por hidrólise (reação 2.13). Alternativamente, íons Co2+ podem formar 

precipitados com íons BO2
- 

 

(reação 2.11).  

4 Co2B + 3 O → 2(aq) 8 Co0(s) + 2 B2O r.(2.12) 3 

B2O3 + 3 H2 → O 2 B(OH) r.(2.13) 3 

 

Os autores também realizaram experimentos de calorimetria diferencial em atmosfera inerte e 

tentaram identificar as diversas transições observadas, analisando sólidos cuja etapa de filtração e 

lavagem foi efetuada em presença e em ausência de O2 dissolvido. Eles observaram que Co2B, 

obtido da redução em ausência de O2 dissolvido, deu um pico endotérmico em 520oC devido à 

cristalização da fase Co2B. O Co(BO2)2, obtido da redução em presença de O2 dá origem a uma 

região exotérmica entre 300 e 500oC, correspondente, segundo os autores, à conversão de Co(BO2)2  

em Co3(BO3)2

 

, (reação 2.14). 

3 Co(BO2)2 →   Co3(BO3)2 + 2 B2O r.(2.14) 3 

    

Sobre esses estudos, conclui-se que a velocidade de adição do redutor e a ausência de O2 

dissolvido são importantes para de evitar reações paralelas entre íons de Co (II) e intermediários de 

hidrólise do íon BH4
-., que levam a diminuições no rendimento de obtenção de Co metálico. Os 

autores ainda sugerem que, se possível, a solução de Co (II) deve ser adicionada ao NaBH4

Este grupo também estudou a reação de íons BH

 sólido.      

4
- com outros metais. A redução de Cu origina 

partículas metálicas de Cu.  O Ni e Co, como já mencionado dão origem Me2B ou Me0 e Me(BO2)2. 

Na redução de íons Fe2+ em meio não aquoso, eles obtiveram um precipitado de Fe(BH4)2. Em meio 

aquoso, entretanto, obtiveram partículas de Fe ou óxidos de Fe em ausência e em presença de O2 

dissolvido, respectivamente (Glavee, 1994).  
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Geng et al. (2007) caracterizaram por Espectroscopia Fotoeletrônica de Raios X (XPS) e 

Microscopia Eletrônica de Transmissão de Alta Resolução (HRTEM) dispersões de Ni reduzido com 

NaBH4 em meio aquoso, sem O2

Deve-se citar, no entanto, que os anéis observados pelos autores podiam ser representados por 

reflexões que normalmente apresentam baixa probabilidade de ocorrer. Os autores atribuíram isso ao 

fato de as particulas serem extremamente pequenas e por isso os padrões de difração de elétrons não 

necessariamente podem ser explicados pelo modelo que os prevê.  

 dissolvido. Quando a amostra foi estudada por HRTEM, 

observaram-se pequenas regiões com estrutura cristalina reconhecível, e imersas em uma massa 

amorfa. O padrão de difração dessas amostras apresentou três círculos concêntricos e difusos. O mais 

externo é menos intenso, correspondente a uma distância interplanar de 1,231 Ǻ. Os círculos 

intermediários e mais internos, correspondiam às distâncias de 2,094 e 2,506 Ǻ, respectivamente. Os 

autores atribuíram o círculo intermediário à reflexão pelo plano Ni (111) ou (200) do NiO. O círculo 

externo foi atribuído ao plano (220) do Ni ou (311) do NiO. Os autores identificaram o círculo mais 

interno como sendo a reflexão pelo plano (110) de Ni metálico. 

Yuan e col. (2006) estudaram a cinética de cristalização de Co75B25 por Calorimetria Diferencial 

de Varredura. Eles observaram um pico endotérmico localizado em c.a. 470oC o qual eles atribuíram 

à cristalização de parte do Co2B em fases de Co0 FCC, e de Co3B ortorrômbico (reação 2.15). Tal 

padrão de cristalização sob tratamento térmico foi também observado por  Li et al. (2003), embora a 

uma temperatura mais elevada (492oC), porém bem mais baixa do que os 520 oC observados por 

Glavee (1993). Estes autores (Li et al., 2003) também observaram a presença de pico um 

endotérmico anterior a este em 492 oC, localizado em 207oC, ao qual eles atribuíram a um rearranjo 

estrutural da fase Co2

 

B. Como os autores também observaram por XPS a presença de B elementar. 

Eles consideraram que a cristalização à temperatura elevada corresponde à seguinte reação: 

2 Co2 → B  Co0 + Co3B + B r.(2.15) 0 
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Destes estudos, observa-se que a redução de íons de Co (II) com NaBH4 dá origem a 

nanopartículas que são misturas de diferentes fases. Tratamentos térmicos em atmosfera inerte dão 

origem a fases Co0, Co2B, Co3B e Co0 + B0. Nas condições da SFT, oxigênio adsorvido, proveniente 

da adsorção dissociativa de CO pode reagir irreversivelmente com B elementar, formando B2O3. 

Como H2O é formada na reação e deve estar presente no meio em forma de vapor superaquecido, 

provavelmente o óxido de boro formado pode ser dissolvido. Por isso, pode-se considerar que as 

fases presentes no catalisador durante a reação sejam Co0 e Co3

Nestes trabalhos, não foram utilizados agentes complexantes e, até onde procuramos não há 

registros sobre a química destas reações de redução na presença de complexantes. Contudo, deve-se 

esperar que a composição e estrutura das partículas já formadas, deva ser similar. Tampouco há 

registros sobre a caracterização de pós de CoB submetidos a tratamentos térmicos em atmosfera de 

H

B.  

2

 

, um procedimento comum utilizado na ativação de catalisadores metálicos. 

2.2.2.  Correlação entre a estrutura e propriedades catalíticas.  

Embora haja consenso de que estes pós reduzidos quimicamente são compostos por diferentes 

fases em que o Co ocorre em diferentes estados de oxidação associado ao B, o mesmo consenso não 

é observado quando se trata da natureza da ligação metal-metalóide e muito menos, quando se trata 

da influência da presença do metalóide na atividade catalítica do metal, como veremos adiante.  

Quando aqueceram em atmosfera inerte amostras de precipitados obtidos da redução de íons de  

Co2+ e de Ni2+ com NaBH4, Maybury et al. (1974), notaram o desprendimento de grandes 

quantidades de H2, que não podem ser atribuídas à redução de H2O contida no etanol utilizado como 

solvente nestes experimentos. Os autores afirmam que há desprendimento de H2 (detectado por um 

espectrômetro de massas acoplado ao forno) durante toda a varredura de temperaturas no intervalo 

de 100oC até a temperaturas de 800oC ou mais! Pela quantificação do volume de gás desprendido, 

eles sugeriram então que a composição destes pós não fosse Co2B ou Ni2B, como proposto por 

outros autores e sim (Co2B)5H3 e (Ni2B)2H3, sendo este hidrogênio supostamente contido em 
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estruturas formadas por átomos de B. Não se pode descartar, entretanto, a hipótese de que parte do 

redutor não consumido tenha simplesmente se acumulado sobre o produto, já que estes pós foram 

preparados em etanol e não foram submetidos a lavagem com H2O, na etapa de filtração. Em um 

outro trabalho, esses autores (Mitchell et al., 1976) demonstraram que pós de (Co2B)10RhH6 e 

(Ni2B)10RhH15, podem catalisar a reação de obtenção de CH4

Baseados em estudos das propriedades magnéticas de FeB e em resultados de outros autores, 

Greenwood (Grenwood et al., 1966; Cooper et al., 1964) sugeriram que em compostos em que B é 

estequiometricamente minoritário, o B doa elétrons ao metal. Essa visão é corroborada por outros 

autores também. Por exemplo, baseados em análises por XPS, Yoshida (Yoshida et al., 1984) 

mostraram que o B, contido em ligas amorfas de NiB, doa elétrons ao Ni. Estudando pós de NiB e de 

NiP preparados por redução química, também por XPS, Okamoto et al. (1980) observaram que o 

teor de não metálicos na superfície das partículas variava de acordo com o método de preparação. Os 

autores também sugeriram que o B doa elétrons ao metal, aumentando, portanto a população 

eletrônica da banda d do metal. Os autores procuraram substanciar essa hipótese citando outros 

trabalhos que chegavam à mesma conclusão, porém utilizando outras técnicas. 

 à partir da hidrogenação do CO. Não 

foi feita menção à formação de hidrocarbonetos de cadeia mais longa nos testes realizados com o 

catalisador de CoRhB, talvez, devido ao fato de estes experimentos terem sido realizados à pressão 

atmosférica, condição favorável à maior seletividade para geração de metano (Anderson, 1984, van 

der Laan & Beenackers, 1999). 

Entretanto, do ponto de vista químico, a transferência de elétrons do B ao metal é contra-

intuitiva, visto que o B apresenta eletronegatividade de Pauling consideravelmente maior (χ = 2,07) 

do que Co (χ = 1,9). Portanto, é esperado que ocorresse justamente o contrário, como observado em 

calcogênios e halogênios adsorvidos sobre metais (Koel & Kim, 2008). Desta forma, o ponto de vista 

mostrado por estes autores encontra sérias restrições, como mostrado por outros autores que veremos 

a seguir.  
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Xia et al. (1996) estudaram um possível efeito eletrônico exercido pelo B em catalisadores de Ni 

reduzidos por NaBH4. Neste trabalho, parâmetros de Arrhenius (energias de ativação e fatores pré-

exponenciais) foram obtidos para a reação de hidrogenação de etileno, e comparados com os 

resultados obtidos com um catalisador de Ni puro (Ni de Raney). Foi observado que a energia de 

ativação diminui de aproximadamente 50% para NiB, em comparação com os catalisadores de Ni. 

Os autores concluem haver transferência de elétrons do Ni ao B e isso contribui para a diminuição na 

energia de ativação de hidrogenação de olefinas, argumentando que sítios ativos eletrodeficientes são 

propícios à dissociação de H2 

Em um outro trabalho, Shen (Shen et al., 1997) mediram o calor de adsorção de H

 (Yoshida et al., 1984).  

2 e de CO 

sobre Ni, NiB e NiP não suportados. Antes dos experimentos microcalorimétricos, as amostras foram 

pré-reduzidas in-situ a 623 K por 1 hora e depois evacuadas por 1 hora a esta mesma temperatura, 

para eliminação do H2 adsorvido. Então, pequenos pulsos de H2

Entretanto, atenção deve ser prestada, nestes estudos de adsorção de moléculas sobre metais 

reduzidos com NaBH

 ou de CO foram admitidos no 

sistema e o aumento da temperatura registrado. Em ambos os adsorbatos, houve diminuição nos 

calores iniciais de adsorção nas amostras de NiB e de NiP, em relação ao Ni puro. Na amostra de 

NiP, a redução foi mais acentuada. Os autores atribuíram essa queda na atividade das superfícies de 

NiB e de NiP à presença dos não-metais, os quais retiram elétrons do metal, gerando sítios 

eletrodeficientes, menos propensos à adsorção dessas moléculas.  

4, ao fato de que a presença de pequenas quantidades (submonocamadas) de 

íons de metais alcalinos causam a diminuição do calor de adsorção de H2 (Koel & Kim, 2008). 

Embora este efeito seja ordens de magnitude mais intenso quando íons de K+ são adsorvidos sobre 

metais, não se pode desconsiderar que o Na+ (proveniente do NaBH4 adicionado) pode ser a causa da 

diminuição dos calores de adsorção de CO e H2

Wang e Bartholomew (1990) estudaram detalhadamente catalisadores SFT à base de FeB 

preparados por diferentes métodos. Alguns resultados interessantes foram obtidos. Eles observaram 

, observada pelos autores citados anteriormente 

(Shen et al., 1997).  
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que as amostras de FeB preparadas por redução de uma solução de acetato ferroso com diborana 

(B2H6) em tetrahidrofurano e submetidas a tratamento térmico em atmosfera de H2 consistiam 

basicamente de uma mistura de fases Fe0, FeB e Fe2B. Por outro lado, as amostras preparadas à 

partir da redução com NaBH4 e submetidas ao mesmo pré-tratamento térmico continham 

principalmente Fe2B. Estas últimas amostras também continham pequenas quantidades de Na, 

proveniente do NaBH4 adicionado durante a preparação. Os catalisadores de FeB contendo Na 

apresentaram a mesma atividade/seletividade para a redução de CO que catalisadores de Fe não 

promovidos. Foi observado também que os catalisadores de FeB (com ou sem Na), apresentaram  

maior atividade e seletividade para a produção de hidrocarbonetos mais pesados. Medidas de área 

superficial baseadas na quimissorção de H2, comparadas com medidas feitas por isotermas BET 

mostraram que H2 se adsorve em quase o dobro da área superficial dos catalisadores sem Na, 

enquanto que essa percentagem caiu nos testes feitos com catalisadores de FeB contendo Na. Os 

autores sugeriram que no primeiro caso, H2 era absorvido em camadas subsuperficiais para formar 

boro hidretos metálicos. No segundo caso, eles atribuíram a muito menos intensa adsorção de H2 à 

presença de Na adsorvido na superfície, que supostamente inibiria esse processo, como o observado 

em catalisadores de Fe promovidos por K (Ertl et al. 1981). Neste caso, o Na, provavelmente 

presente no meio na forma de Na2O ou NaOH induziria a uma diminuição na função trabalho local 

(Lang, 1985), o que é uma condição, desfavorável à adsorção de H2

Embora, como já citado, haja evidências baseadas em análises por XPS que sugiram o contrário, 

é bem provável que a presença do elemento não metálico (B ou P) contribua para a depleção de 

elétrons do metal. Especialmente na reação de SFT que ocorre em altas temperaturas e com a 

presença de H

.  

2O em  consideráveis pressões de vapor, espera-se que B elementar seja convertido em 

B2O3 nas primeiras horas de reação. A presença deste óxido pode diminuir a densidade de elétrons 

nos sítios metálicos localizados na sua vizinhança e com isso diminuir o grau de cobertura de 

espécies adsorvidas, especialmente CO(ads), ao mesmo que tempo em que pode aumentar o grau de 

cobertura de espécies H(ads). Por outro lado, a presença destes óxidos na superfície pode também 
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contribuir para a estabilização do estado intermediário de dissociação da molécula de CO, o que 

poderia contribuir para o aumento da velocidade de dissociação da molécula e para um aumento do 

grau de cobertura de espécies de C(ads)

Vimos que uma mistura contendo Co

, ou de seus equivalentes hidrogenados, como observado em 

catalisadores de Co em presenca de pequenas quantidades de oxidos de Zr, Ti ou Mn (Mori et al., 

1986; Ali et al., 1995; Morales et al., 2006; idem, 2007) . 

0, Co2B, Co3B, B2O3 e até B é obtida quando Co é 

depositado quimicamente e submetido a tratamento térmico em atmosfera não oxidante (reações 2.14 

e 2.15). Por isso, seria interessante a análise de trabalhos tratando sobre a influência da presença de 

óxidos de boro no rendimento e na seletividade da SFT. Até onde procuramos, não conseguimos 

encontrar trabalhos que envolvam o uso de catalisadores Co preparados por deposição química para 

a SFT. Em vista disso, os trabalhos relevantes nesta análise são os que envolvem a inserção de B no 

catalisador por métodos usuais, baseados na simples impregnação do substrato com soluções de Co2+ 

e de H3BO3, já que não é esperado que na etapa de redução, Co em presença de B2O3 transforme-se 

na mistura de fases observada quando Co é reduzido com NaBH4

Não são numerosos os trabalhos sobre o estudo do efeito da inserção de B em catalisadores de 

SFT preparados por métodos tradicionais. Li et al. (1999, 2002) observaram diminuição na 

reducibilidade do Co em presença de B

.  Com isso, espera-se a observação 

do efeito do B em forma de óxido – e não associado ao metal – no rendimento e seletividade da SFT.      

2O3, possivelmente devido a fortes interações entre o óxido 

de Co e B2O3. Isso levou, em geral a conversões mais baixas. Entretanto, não foi observada 

dimiuição na atividade dos sítios catalíticos de Co, indicando que a presença do óxido não exerce 

efeito eletrônico algum sobre os sítios ativos de adsorção ou de crescimento de cadeias carbônicas, 

no catalisador. Entretanto, pequenas quantidades de B, adicionado ao catalisador (< 0.1 %) 

contribuíram para o aumento da probabilidade de crescimento da cadeia, diminuição da seletividade 

para a geração de CH4 e para o aumento na razão olefinas/parafinas. Contudo, em teores mais altos 

de B, aumentou a seletividade para a formação de hidrocarbonetos mais leves, assim como para a 
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geração de CO2

  Em resumo, o produto da redução de íons Co

. Em um outro trabalho, é reportada uma certa resistência ao envenenamento por S, 

quando B é adicionado a catalisador de Co em baixas concentrações (Li & Coville, 2001).  

2+ com NaBH4 

O que é pretendido nesta parte da tese é não só verificar se é possível a preparação e uso de 

catalisadores de CoB para a SFT, mas também verificar a influência do B (se há) no rendimento e 

seletividade desta reação. 

é uma mistura de diferentes fases, 

cuja composição varia muito com as condições reacionais e do pré-tratamento térmico. O papel da 

presença de B na atividade catalítica não é bem definido, sendo que observações diversas foram 

encontradas na literatura, e que levavam ora à conclusão de que o B doa elétrons ao Co, ora de que 

ocorre o contrário, sendo isso, provavelmente, reflexo da variabilidade da estrutura e da composição 

superficial em função das condições de preparação das amostras. Por outro lado, a presença de 

pequenas quantidades de B na forma de seu óxido parecem aumentar a seletividade para a produção 

de hidrocarbonetos mais pesados.   

     A estratégia escolhida foi a deposição de partículas de CoB sobre γ-Al2O3 

 

e o estudo da 

influência de diferentes temperaturas de redução (feita anteriormente aos testes) no 

rendimento/seletividade da reação. Espera-se que com tratamentos redutivos feitos a diferentes 

temperaturas, haja modificações na microestutura dos catalisadores, por modificação da natureza das 

especies de CoB formadas. Os resultados dos testes serão correlacionados com a caracterização dos 

catalisadores, que será feita por Redução à Temperatura Programada e por isotermas BET. 

2.3. Síntese de Fischer Tropsch: Influência da adição de pequenas quantidades de metais.  

A adição de pequenas quantidades de determinados metais pode alterar significativamente tanto 

o rendimento quanto a seletividade de catalisadores de Co para a SFT. Metais dos grupos 1 a 7 

tendem a não serem completamente reduzidos durante a etapa de ativação do catalisador de Co e por 

isso estão presentes na forma de óxidos no catalisador ativado. Interessantes modificações tanto no 

rendimento (conversão) quanto na seletividade, são observados. Por exemplo, zircônia adicionada a 
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catalisadores de Co-γAl2O3 promove a atividade catalítica do mesmo (Ali et al., 1995), enquanto 

que óxido de manganês promove a seletividade para hidrocarbonetos leves (C1-C4) (Morales et al., 

2006), embora em outras condições, promovam sensivelmente a seletividade para hidrocarbonetos 

acima de 5 carbonos na cadeia (Morales et al. 2007). No primeiro caso, atribui-se a maior atividade 

do catalisador ao fato de que ZrO2 reaja com Al2O3, inibindo a inativação de pequenos núcleos de 

Co por reação com Al2O3. Desta forma, um catalisador com mais sítios ativos é formado. Por outro 

lado, MnOx

A adição de pequenas quantidades de metais dos grupos 8 a 11 também leva a melhoras no 

desempenho de catalisadores de Co. Focalizaremos apenas trabalhos tratando do uso de metais deste 

grupos, com ênfase nos metais do grupo 11, devido ao fato de que um capítulo desta tese refere-se à 

modificação de catalisadores de Co por estes metais.  

 parece modificar a atividade catalítica intrínseca destes sítios, possivelmente pela 

diminuição da energia de dissociação da molécula de CO adsorvida sobre o cobalto (Morales et al. 

2007).  

De um modo geral, os metais dos grupos 8 a 11 mais utilizados pertencem ao 2º ou 3º período da 

Tabela Periódica, os quais têm em comum o fato de possuírem altos potenciais de redução (metais 

nobres).  

O perfil de RTP da redução de um catalisador calcinado de Co mostra dois picos de consumo de 

H2

 

, os quais são correlacionados com a redução de óxido de cobalto em duas etapas (Jacobs et al., 

2007). 

Co3O4 + H → 2 3 CoO + H2 r.(4.9) O 

CoO + H → 2 Co0 + H2 r.(4.10) O 

 

A conversão de Co3O4 a CoO se dá a temperaturas em torno de 270oC. Entretanto, a redução de 

CoO a Co metálico se dá a temperaturas mais altas. Dependendo do substrato, a largura do pico de 

redução no perfil de RTP também varia. Em substratos com os quais as partículas de metal 
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apresentam baixa interação (SiO2 e TiO2), o pico de redução é mais estreito. Entretanto, Al2O3, que 

é um substrato com o qual as partículas de Co apresentam grande interação, o pico de redução pode 

ser muito alargado, chegando até a temperaturas de 750oC. Embora as dispersões de Co sobre SiO2 

ou TiO2 sejam mais fáceis de reduzir, normalmente catalisadores com relativamente pequenas áreas 

superficiais são obtidos, o que faz da Al2O3

Para tentar superar o problema da inibição da redução das partículas altamente estabilizadas pela 

estrutura da Al

 a melhor escolha, por dispersar muito melhor o Co.   

2O3, normalmente são adicionadas pequenas quantidades de metais nobres, os quais 

agem como promotores da redução do metal. Indepentemente da sua natureza, o modo de ação da 

maioria dos metais nobres reside no fato de eles se reduzirem a temperaturas mais baixas que Co 

(por apresentarem potenciais de redução mais altos) e, uma vez na fase metálica, contribuírem para a 

geração de uma maior quantidade de hidrogênio atômico sobre as partículas de óxidos de cobalto 

(spillover de H2

Pt e Ru têm sido muito estudados devido ao seu acentuado efeito promotor da atividade catalítica 

do Co para a SFT (Khodakov et al. 2007). A desativação dos catalisadores de cobalto promovida por 

Pt foi estudada utilizando técnicas de absorção de raios X (Jacobs et al., 2007). Eles observaram que 

a presença de Pt faz aumentar o número de sítios ativos para a redução de Co devido à redução de 

parte dos íons de cobalto fortemente associados ao substrato, gerando partículas metálicas de menor 

diâmetro. Durante a reação, embora a conversão inicial de CO em produtos fosse maior nos 

), já que invariavelmente os metais nobres são bons catalisadores para este tipo de 

reação. Isso faz com que, em geral, uma maior quantidade de cobalto metálico seja obtida, a uma 

temperatura de redução mais baixa. O uso de uma temperatura mais baixa para ativar (reduzir) o 

catalisador de Co promovido minimiza a perda de área superficial por aglomeração de partículas de 

Co ou pela inativação da superfície metálica por reação entre o metal e o substrato (Logan, 1988). 

Desta forma, a presença de metais nobres contribui muito mais para um aumento na quantidade de 

sítios ativos, por proporcionarem a obtenção de partículas de Co de menor diâmetro. Não há 

evidências, entretanto de aumento da atividade intrínseca destes sítios ativos (Jacobs et al. 2007, 

Bertole et al. 2004).  
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catalisadores de CoPt, foi observada uma taxa maior de desativação dos catalisadores de CoPt e 

CoRu (Jacobs et al., 2002). Esta última observação é aparentemente contrária a que foi feita por 

Iglesia (Iglesia et al. 1993) que observou uma maior resistência à desativação durante a SFT, quando 

da adição de pequenas quantidades de Ru a catalisadores de Co-SiO2 e de Co-TiO2

A reatividade do metal com o substrato é menor em SiO

. A desativação 

do catalisador de Co com o tempo de reação é devida à oxidação das partículas metálicas e reação 

dos óxidos de cobalto com o substrato (Jacobs et al., 2007), especialmente das partículas menores do 

que algumas unidades de nanômetros (Saib et al., 2006).  

2 ou TiO2 do que na Al2O3  

Re foi também bastante estudado, já que é utilizado em um processo comercial (Eisenberg et al. 

1998). Foi observado que Re também promove a redução de Co, embora por um mecanismo 

diferente do observado com outros metais nobres. Ru e Pt auxiliam na redução de espécies Co

(Das et al. 

2002). Possivelmente então, o efeito de redução da taxa de desativação do metal tenha sido 

observado apenas no primeiro trabalho (Jacobs et al., 2007) pelo fato de que se utilizou alumina, um 

substrato com o qual Co tem maior tendência a formar fases inativas. A adição de Ru ao catalisador 

de Co parece alterar não apenas a quantidade de sítios ativos para hidrogenação de CO, como 

também a atividade intrínseca dos mesmos. Como resultado, é reportada uma maior seletividade para 

hidrocarbonetos C5+ quando Ru está presente em muito baixas concentrações (Iglesia et al. 1993; 

Mendes et al. 2001).  

3O4 

por estarem na fase metálica já nas baixas temperaturas deste processo (c.a. 200oC). Entretanto, Re 

só é reduzido a temperaturas mais altas e por isso não catalisa a redução de Co3O4 a CoO, pelo 

contrário, seu efeito promotor só é observável na redução de CoO a Co0

Foi observado também que Pt contribui para o aumento da quantidade de sítios ativos não 

somente por geração de espécies ativas de hidrogênio, mas também por formação de ligas 

superficiais com o Co, o que supõe-se que evitaria a reação do Co com o substrato, ou a aglomeração 

das partículas de cobalto (Zsoldos et al. 1991; Jacobs et al., 2003). Estudos similares levaram à 

 , que ocorre a temperaturas 

mais altas (Jacobs et al. 2004).  
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conclusão de que Co forma ligas bimetálicas superficiais com Ru, Pd e Re (Bazin & Guczi, 2004; 

Noronha et al., 2000).    

Dos metais dos grupos 8 a 10, os mais estudados são Pt, Ru, Re e Pd, pelo fato de que são os que 

apresentam maior efeito promotor da atividade catalítica de Co, quando adicionados em pequenas 

quantidades. Como já mencionado, são observados aumentos na quantidade de sítios ativos, e não na 

atividade intrínseca dos mesmos. Em alguns casos, há alguma variação na seletividade, embora seja 

da opinião de alguns autores de que isto deva-se a modificações no tamanho de partículas (da qual a 

seletividade da SFT é função (van der Laan & Beenackers, 1999)) e não necessariamente a algum 

efeito eletrônico sobre a atividade do sítio ativo de Co (Tsubaki et at. 2001).  

Entretanto, quando estes metais nobres sao adicionados em quantidades maiores, há o aumento 

na seletividade para a produção de álcoois, especialmente metanol ou etanol, como observado por 

vários autores, em catalisadores bimetálicos de Co ou Fe com Pt ou Pd (Lietz et al., 1988; Woo et al. 

1990; Noronha et al. 1999).  

Como já mencionado, o efeito promotor reside na nobilidade do metal adicionado em baixa 

quantidade. Como todos estes metais são caros, uma solução prática seria a busca por outros metais 

que possam ser reduzidos a temperaturas mais baixas que Co, mas que sejam mais baratos. Deste 

ponto de vista, Cu e Ag – metais do grupo 11 – apresentam-se como uma solução natural, contanto 

que sua presença em forma metálica induza à redução do Co a temperaturas mais baixas.   

A adição de Cu ao Co faz com que a seletividade para a produção de álcoois seja maior 

(Hindermann et al.,1993). De uma maneira geral, álcoois de cadeia carbônica longa podem ser 

formados. Estes álcoois podem ser utilizados como aditivos para gasolina, em locais onde o preço do 

gás natural (ou carvão) justifique a substituição do MTBE (metil tert-butil eter) (Xiaoding et al., 

1987) ou do etanol, no caso brasileiro, mais comumente utilizados para esta finalidade. Devido à 

importância industrial do catalisador de CoCu este tema tem sido objeto de muitas patentes 

(Xiaoding et al., 1987; Letournel et al. 1989). 
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De fato, os exemplos de catalisadores de CoCu normalmente encontrados na literatura 

mencionam a adição de Co (em quantidades de minoritárias a equimolares) de cobalto a 

catalisadores de Cu, utilizado para geração de metanol a partir de gás de síntese (Hindermann et 

al.,1993). É normalmente mencionado nestes trabalhos um efeito sinérgico entre Cu e Co. Cu é 

conhecido como catalisador para a formação de metanol. O Co, pela formação de hidrocarbonetos de 

cadeia longa. A combinação dos dois metais dá origem a uma mistura de álcoois de cadeia longa, 

cuja distribuição de números de carbono na cadeia segue a prevista pelo modelo cinético de ASF 

(Sheffer & King, 1988). Há que se ressaltar, entretanto, que de um modo geral, as condições 

experimentais utilizadas em todos estes estudos sobre a produção de álcoois envolvem temperaturas 

consideravelmente mais altas do que as normalmente praticadas na SFT.  

Ao contrário do observado com o catalisador de CoCu, trabalhos sobre catalisadores de Co ou 

mesmo outros metais dos grupos 8 ou 9, promovidos com Ag ou Au para uso na hidrogenação de CO 

não são tão frequentes. Wachs (Wachs et al. 1984) compararam a influência da adição de pequenas 

quantidades de Cu e de Ag em catalisadores de Fe. Eles observaram que não houve diferenças na 

atividade ou na seletividade da SFT, em comparação com catalisadores de Fe puro. Como sugerido 

pelos autores, este comportamento se deu devido à baixa interação entre os metais do grupo 11 

testados e o Fe, já que os mesmos apresentaram-se segregados no catalisador reduzido.  

Jalama (Jalama et al., 2007) estudaram o efeito de diferentes quantidades de Au em amostras de 

catalisadores de Co suportados sobre TiO2

O comprovado efeito de redução do cobalto a partir do seu óxido a temperaturas mais baixas 

observado nestes trabalhos (Jalama et al., 2007; Leite et al., 2002) levanta uma questão. Como já 

. Foi observado um deslocamento da temperatura de 

redução do Co para valores mais baixos. Pelo fato de que a redução do Co foi facilitada em virtude 

da presença de Au no catalisador, houve também um aumento na atividade catalítica em função do 

aumento do teor de Au no material com um máximo em 1% (em massa) de Au no catalisador. Com 

teores de Au mais altos, a conversão diminuiu e houve aumento da seletividade para a produção de 

metano e de hidrocarbonetos mais leves. 
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mencionado anteriormente, este efeito se dá pelo fato de que o metal nobre é reduzido a uma 

temperatura mais baixa e, uma vez na forma metálica, gera hidrogênio atômico sobre óxidos de 

cobalto. Devido à nobilidade dos metais do grupo 11, a quebra da ligação H-H, com geração de Hads

Catalisadores de Ni são utilizados na reforma de metano para a geração de gás de síntese. Tais 

catalisadores não promovidos são rapidamente desativados por formação de carbono, na forma de 

nanotubos, devida à alta atividade catalítica do Ni para a desidrogenação da molécula de CH

 

não é favorecida (Bond, 1962). Isso leva à consideração de que o deslocamento da temperatura de 

redução de óxidos de Co, observados em presença de Au se dê por uma promoção eletroquímica ou 

galvânica, pela qual há transferência de elétrons ao metal menos nobre.  

4 e 

formação de carbono amorfo ou grafítico. A estratégia para a resolução deste problema é a adição de 

pequenas quantidades de substâncias que possam adsorver-se irreversivelmente sobre sítios ativos do 

catalisador, contanto que com isso, a formação de grafite seja mais eficientemente inibida do que a 

formação de gás de síntese. Para tanto, pequenas quantidades de H2

Catalisadores de NiCu têm sido muito estudados, possivelmente devido ao baixo custo do Cu em 

comparação com Ag ou Au. Entretanto, Ag (Parizotto et al., 2007) e principalmente Au 

(Besenbacher et al. 1998) parecem ser bastante promissores.  

S são misturadas ao metano. 

Entretanto, a necessidade de purificação do gás de síntese obtido justifica a  busca por outros 

inibidores. Dentre eles, metais do grupo 11 têm sido muito estudados, pelo fato de estes metais terem 

interação mínima com os reagentes e produtos desta reação, e também pelo fato de que quando 

presentes em baixa concentração, são segregados para a superfície do metal principal, por 

apresentarem alta energia de segregação superficial, como pode ser observado na figura 2.2. (Ruban 

et al. 1999).     
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Figura 2.2.  Segregação superficial em misturas de metais de transição. Adaptado de Ruban et al. (1999) com autorização 

da American Physics Society, copyright (1999). 

 

A presença de qualquer destes metais não parece exercer qualquer efeito eletrônico de doação de 

elétrons ao metal principal, fato observável pela ausência de deslocamento do pico de absorção de 

CO adsorvido sobre Ni no espectro de infravermelho, em presença de Ag (Parizotto et al., 2007) ou 

Au (Jalama et al., 2007). Isso sugere que qualquer alteração observada na atividade catalítica de Co 



68 
 

ou Ni se dê apenas por bloqueio físico de sítios ativos destes metais, embora haja alguns autores que 

advoguem a existência de efeitos eletrônicos (Besenbacher et al. 1998) causados por metais do grupo 

11. 

Co e Ni são similares do ponto de vista catalítico. Em ambos os metais CO e H2 adsorvem-se em 

altos graus de cobertura, embora a hidrogenação de CO se dê com maior seletividade para 

hidrocarbonetos de cadeia longa em Co do que em Ni. Como observado nestes trabalhos anteriores, 

Cu, Ag e Au inibem sítios ativos de adsorção de reagentes. Deste ponto de vista, espera-se um efeito 

negativo na SFT, com diminuição na atividade do catalisador. Por outro lado, como é reportado que 

a quebra de ligação C-H é inibida em Ni, em presença de pequenas quantidades de Au, espera-se que 

a reação contrária (hidrogenação de intermediarios Cads) seja da mesma forma inibida. Isso poderia 

levar a uma diminuição na seletividade para CH4

Portanto, o efeito da adição de diferentes concentrações de Cu, Ag e Au sobre catalisadores de 

Co suportados sobre Al

 e a um aumento na seletividade para cadeias 

carbônicas longas. Há também que se considerar um possível de aumento da atividade catalítica 

específica, por conta do aumento da quantidade de Co reduzido, quando da etapa de ativação do 

catalisador, como observado na promoção de catalisadores de Co por outros metais nobres (Pt, Pd, 

Ru, Re).  

2O3 na 

 

atividade para a SFT foi estudado. Os catalisadores preparados foram  

caracterizados por Redução a Temperatura Programada, isotermas BET, Difratometria de Raios X. 

Uma investigação sobre a estrutura da fase metálica utilizando técnicas de absorção de X também foi 

feita.  
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3.  Parte Experimental. 

3.1.  Preparação de filmes de CoB. 

3.1.1.  Deposição quimica de filmes de CoB. 

Os filmes de CoB foram depositados em chapas de Cu de área de 4 cm2. Estas foram previamente 

limpas por escovação, consecutivamente com soluções de SDS 5% e de HCl 10% e água deionizada. 

Após o procedimento de limpeza, as superfícies foram ativadas pela imersão em solução de PdCl2 

10-2 mol L-1 + HCl 0,1 mol L-1 por 30 s. Para a deposição, os substratos foram inseridos em solução 

contendo: CoSO4 0,1 mol L-1, o agente complexante, que foi ou citrato de sódio (Na3C3H5O(COO)3) 

ou glicina (NH2CH2COOH), cujo tipo e concentração foi variada de acordo com o experimento 

realizado, e o agente redutor, dimetilaminoborana (DMAB) 0,02 mol L-1. A temperatura de 

deposição foi mantida em 65 oC. Os filmes foram depositados por 30 minutos. O pH foi ajustado a 

diferentes valores usando soluções de NH3 ou NaOH. A quantidade de metal depositada e a 

composição dos filmes foi determinada por espectrometria de emissão atômica, com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-AES). Essas análises foram realizadas no Laboratório de Química 

Analítica da Profa. Dra. Elizabeth de Oliveira, no IQUSP. Para a determinação da composição das 

amostras, os filmes de Co depositados sobre Cu foram dissolvidos com um volume suficiente de 

solução de HNO3

A espessura dos filmes de CoB  foi estimada a partir da quantidade de Co depositada. Para tais 

calculos, foi considerada a densidade do Co puro (8.9 g cm

 40% para que a acidez final após diluição para 10 ml fosse de 1%. Tal cuidado 

com a acidez da amostra foi tomado para evitar a danificação das partes internas do equipamento de 

Emissão Atômica.  

-3

 

).  
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3.1.2.  Medidas eletroquímicas e magnéticas.  

Com o objetivo de estudar a influência do pH na velocidade de deposição e na composição de 

filmes de CoB, experimentos de voltametria linear foram realizados. Da mesma forma, foram feitas 

medidas de curvas de histerese magnética para estudar as propriedades magnéticas desses filmes.  

Nos experimentos voltamétricos, foi utilizado como eletrólito uma solução contendo [DMAB]: 

0,2 mol L-1,  [Na3C3H5O(COO)3]: 0,15 mol L-1 em diferentes pH, [Na2SO4]: 0,1 mol L-1, ajustados 

com solução de NaOH ou de NH3. Eletrodo de trabalho: CoB/Cu. O contra-eletrodo foi uma chapa 

de Pt. O eletrodo de referência foi Ag|AgCl. Temperatura 25 oC. Velocidade de varredura: 50 mV s-1

As medidas de pH interfacial foram efetuadas no Laboratório de Corrosão da Escola Politécnica 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O arranjo experimental utilizado para essas medidas foi 

um eletrodo de pH de fundo chato (Thermo Ross, Modelo 

.  

Orion 8135BNUWP

Nestes experimentos, primeiramente uma camada de cobalto foi depositada sobre o eletrodo de 

rede de Pt pela imersão do mesmo em uma solução de CoSO

) adaptado a um tubo 

de Teflon no qual em uma das extremidades era fixada uma rede de Pt, utilizada como eletrodo de 

trabalho, de acordo com o mostrado na figura 3.1. e descrito na literatura (Deslouis et al. 1997).  

4 0,5 mol L-1 e pela aplicação de uma 

densidade de corrente de -50 mA cm-2 por 15 minutos. Evidências da deposição de Co foram a 

coloração negra do catodo e, quando foi mergulhada a rede em solução concentrada de HNO3, a 

solução assumiu coloração rosa-escura, indicativo da presença de íons Co2+ em solução. As medidas 

de pH interfacial foram efetuadas pela imersão do eletrodo de pH adaptado à rede de Pt, como 

mostrado na figura 3.1., nas soluções de estudo contendo CoSO4 0,1 mol L-1, DMAB 0,1 mol L-1

 

, e o 

complexante cuja natureza e concentração foi variada de acordo com o estudo realizado.   
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Figura 3.1.  Esquema do eletrodo utilizado no estudo do pH interfacial. Vista lateral (a). Vista inferior (b). 

 

Embora as especificações do eletrodo permitissem a sua operação a 65 oC, optou-se por operar à 

temperatura ambiente pois as condições estabelecidas pelo fabricante não garantiriam a estabilidade 

do eletrodo a altas temperaturas com soluções cuja força iônica fossem tão altas, como foram as 

soluções utilizadas em nosso estudo. Para garantir que a reação ocorreria mesmo à temperatura 

ambiente, optamos por utilizar uma concentração do agente redutor 5 vezes maior ([DMAB] 0.1 mol 

L-1) do que a normalmente utilizada nos experimentos de deposição de filmes de CoB ([DMAB] 0.02 

mol L-1). A variação do pH interfacial devido à oxidação do DMAB (e deposição de Co sobre a rede 

de Pt) foi registrada em intervalos de 1 minuto. A solução utilizada neste experimento foi composta 

por CoSO4 0,1 mol L-1, Na3C3H5O(COO)3 0,15 mol L-1, DMAB 0,1 mol L-1 

As medidas magnéticas foram feitas em um magnetômetro VSM EG&G PAR modelo 4500 com 

varreduras de campo magnético entre -15 e 15 kOe. Para evitar artefatos nos valores de campo 

coercivo, foram utilizadas baixas velocidades de varredura de campo (0.83 kOe min

. A duração de cada 

experimento foi de 15 minutos. 

-1

 

). 
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3.2.  Catalisadores de Co para a Síntese de Fischer-Tropsch 

3.2.1.  Preparação de catalisadores de CoB 

Partículas de CoB foram quimicamente depositadas sobre Al2O3

 

, previamente ativada com íons 

de Pd (II). Foram utilizados dois procedimentos: o primeiro para os testes preliminares de 

rendimento de composição dos catalisadores e o segundo, para os testes para a SFT.  

3.2.1.1.  Preparação de catalisadores para estudos preliminares 

A) ativação: 300 g de uma amostra de Al2O3 (boehmita) comercializada pela Fábrica Carioca de 

Catalisadores foram suspendidas em 100 mL de uma solução de SnCl2 0,1 mol L-1 +  HCl 10 % 

(v/v). O solvente foi evaporado a 90 oC por 2 h. O pó obtido foi resuspendido em 100 mL de solução 

0,1 mol L-1 de PdCl2

 

 +  HCl 10 % (v/v). Após, a preparação, o pó obtido foi armazenado em 

dessecador para seu uso posterior.  

B) deposição de CoB na alumina ativada: As deposições de CoB foram efetuadas pela suspensão de 

8 g de Al2O3 ativada a 40 mL de solução CoSO4 1 mol L-1, e os diferentes complexantes, de acordo 

com o experimento. O pH inicial foi ajustado para 10,5. A concentração de Co(II) em solução foi 

calculada para que não baixasse mais de 10% do valor inicial, considerando 100 % de rendimento de 

deposição. Uma solução de NaBH4 2 mol L-1 + NaOH 0,02 mol L-1 foi adicionada em 50 alíquotas 

de 100 µL a cada 10 s e mais 4 alíquotas de 50 µL a cada 10 s. A intenção era de se controlar a 

concentração local de íons BH4
-, mantendo-a em cerca de 5 mM a cada 10 s para que não houvesse 

deposição em outras superfícies que não a da Al2O3 

 

ativada.  

C) preparação das amostras para análise em ICP-AES: Foram pesadas 0,100 g da amostra de CoB-

Pd-Al2O3 e suspensas em 10 mL HNO3 concentrado em um erlenmeyer. A suspensão foi aquecida 

até evaporação quase total. Após isso, a mistura era resuspendida em 5 mL de H2O e filtrada com 

três folhas de papel de filtração lenta. Após filtração, mais 15 mL de H2O deionizada foram 
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adicionadas para lavar o máximo possível o filtrado. Após isso, a solução foi avolumada a 25 mL e 

analisada por ICP-AES.   

 

3.2.1.2.  Preparação de catalisadores para os testes SFT. 

A) ativação: O procedimento para a ativação da γ -Al2O3 utilizada na preparação dos catalisadores 

suportados de CoB foi adaptado do procedimento descrito por Zou (Zou & Gonzalez, 1992). A 

inserção de Pd na γ -Al2O3 foi efetuada da seguinte forma: 2,0 g de Pd(NO3)2 foram dissolvidos em 

500 mL de H2O deionizada e imediatamente foram adicionados 30,0 g de NH4NO3 e solução 

concentrada de NH3 até pH 9,6. Então, a solução foi aquecida a 92 oC por 5 h, com agitação 

magnética. A solução límpida de coloração castanho-escura contendo o complexo [Pd(NH3)4]2+ foi 

colocada em um outro recipiente contendo 200 g de γ-Al2O3 (Condea Vista, 70 m2 g-1). O pH da 

suspensão agitada mecanicamente, foi ajustado para 9. Como o pH está acima do ponto isoelétrico da 

γ-Al2O3 (o qual é aproximadamente 8), a superfície torna-se negativa, o que maximiza a interação 

deste substrato com o complexo de [Pd(NH3)4]2+. A esta suspensão, adicionou-se lentamente a 

solução do complexo de Pd e a mistura foi agitada mecanicamente à temperatura ambiente por 39 h.  

Após esse periodo, o sólido foi filtrado e lavado uma vez, para a retirada das espécies complexas 

fracamente associadas. Após a filtração, o pó foi secado em rotoevaporador a 98 o

B) deposição: Foram preparados 2 L de uma solução de CoSO

C por 4 h, 

originando um pó amarelado.  

4 0,5 mol L-1, hidrogenocitrato de 

diamônio  ((NH4)2C3H5O(COO)3) 0.5 mol L-1, NH4SO4 0,2 mol L-1. O pH da solução foi ajustado 

para 9,2 com solução da NH3.  Após isso, a solução foi aquecida a  65 ± 5 oC e então, com agitação 

mecânica, foram suspensas 26 g de γ-Al2O3 ativada com Pd em alíquotas de 4 g, da seguinte forma: 

após a adição de uma alíquota de Al2O3 ativada, era adicionado 1 mL de solução 1 mol L-1 NaBH4 

recém preparada. Esse procedimento foi seguido até a adição de toda a alumina ativada. Após isso, o 

resto da solução de NaBH4 foi adicionado à razão de 1 mL a cada 5 segundos. Após a adição da 

solução do redutor, a mistura foi agitada por 30 minutos e após isso filtrada em funil de Buchner a 
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vácuo. O sólido foi lavado por três vezes no próprio funil com 300 mL de água destilada a cada vez. 

Após a secagem no próprio funil de Buchner, o material deu um pó esverdeado, que foi armazenado 

em dessecador para posterior uso.  

 

3.2.2. Catalisadores de Co com metais do grupo 11. 

 Um grande lote de catalisador Co/Al2O3 15 % (500g) foi preparado pelo método de 

impregnação úmida, usando Co(NO3)2 como o precursor. A solução de Co(NO3)2 foi adicionada 

gota a gota por meio de uma bureta à alumina acondicionada em um balão de vidro. Durante a 

adição, mantinha-se o balão em constante rotação, para que a alumina fosse impregnada pela solução 

de Co2+ de maneira uniforme. Devido ao limite de solubilidade do nitrato de cobalto em água, a 

adição/secagem foi feita em duas etapas, sendo que o processo de secagem foi feito utilizando-se um 

rotoevaporador cujo banho de água foi ajustado a 95 o

A nove alíquotas de 50 g da alumina impregnada com Co(NO

C. O lote preparado (e não calcinado) foi 

dividido em 10 porções iguais, às quais sais dos promotores metálicos do grupo 11 seriam 

adicionados. Então, equivalentes atômicos dos promotores metálicos foram adicionados para 

coincidir com as percentagens mássicas de Pt de 0,01 %, 1,5 % e 5 %. Estas quantidades foram 

escolhidas desta forma para que possíveis comparaçðes pudessem ser feitas com catalisadores de Co 

promovidos com Pt preparados pelo grupo.  

3)2 foram adicionadas soluções 

aquosas de sais de metais do grupo 11, por um procedimento similar ao utilizado na impregnação da 

alumina com solução de Co. Soluções de Cu(NO3)2, AgNO3 e de HAuCl4 foram empregadas neste 

processo e então, as alíquotas foram novamente secas no rotoevaporador, nas condições já 

mencionadas. O catalisador final foi calcinado a 350oC por 6 h em fluxo de ar (alíquotas de 40-50 g e 

fluxo de ar de 200 cm3 min-1), utilizando uma rampa de aquecimento de 1 oC min-1. Para remoção 

total de Cl- do catalisador promovido por Au, os catalisadores calcinados CoAu-Al2O3 foram 

lavados em solução aquosa de NH4NO3, filtrados, secos e recalcinados a 200o

 

C por 2 horas. 
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3.2.3.  Caracterização estrutural dos catalisadores 

3.2.3.1. Catalisadores de CoB/Al2O

As análises de área superficial por isotermas de fisissorção de N

3 

2 foram efetuadas em um 

equipamento Micromeritics Tri-Star system. Antes das medidas, a temperatura das amostras era 

lentamente aumentada até 160o

As análises de RTP e de quimissorção foram feitas em um Zeton Altamira AMI-200, equipado 

com um detector de condutividade térmica. Nestas análises, traços de água na amostra eram 

removidos em fluxo de Ar. A RTP foi feita usando um fluxo de 20 mL min

C e então evacuadas a esta temperatura por 24 horas em vácuo de 

aproximadamente 50 mTorr. 

-1 de uma mistura de 10% 

de H2 em argônio. Nestas análises, a temperatura era aumentada de 50 oC a 1150 oC, a uma taxa de 

10 oC min-1 para uma temperatura final de 1150 o

As análises de quimissorção por RTP e de porcentagem de redução por titulação com O

C. Em todos os experimentos foram utilizadas 230 

mg de amostra de catalisador. 

2 foram 

feitas também no mesmo equipamento utilizado para a RTP. Em cada análise, massas de amostras de 

catalisadores calcinados entre 230 e 300 mg foram utilizadas. Como o objetivo era verificar a área 

ativa das amostras de catalisadores em função da temperatura de redução, as amostras foram 

inicialmente tratadas termicamente em atmosfera de H2 puro em quatro diferentes temperaturas (cada 

amostra a uma temperatura diferente): 250, 320, 350, 400 oC por 12 h. Após isso, as amostras foram 

esfriadas sob fluxo de argônio até 100oC. Esta temperatura foi mantida para prevenir a permanência 

de H2 fracamente adsorvido e assim garantir que somente hidrogênio fortemente adsorvido pudesse 

permanecer na amostra. A temperatura da amostra foi lentamente elevada (10 oC min-1) até a 

temperatura inicial de ativação da amostra (ou seja, de acordo com a amostra, 250, 320, 350 e        

400 oC). A temperatura final da rampa de aquecimento foi mantida até que a leitura no detector de 

condutividade térmica retornasse à linha base. O espectro de DTP do H2 dessorvido em função do 

tempo de aquecimento foi registrado e integrado. Este valor foi convertido à quantidade de mols de 

H2 dessorvido, segundo um coeficiente encontrado pela calibração do equipamento com quantidades 
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conhecidas de H2

As análises por Microscopia de Transmissão Eletrônica foram feitas em um microscópio JEOL 

2010 F, localizado no Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade de Kentucky.    

. Os cálculos de percentagem de dispersão foram feitos considerando-se que a 

razão estequiométrica H:Co era unitária.  

 

3.2.3.2. Catalisadores de Co/Al2O3

A caracterização destes catalisadores por isotermas de fisissorção de N

 promovidos por metais do grupo 11. 

2 e por RTP foi feita da 

mesma forma utilizada na caracterização dos catalisadores de CoB/Al2O3

As análises por quimissorção de H

.  

2 foram também feitas segundo o mesmo procedimento, com a 

diferença de que todas as amostras (massas de 230g) foram reduzidas a 350 oC por 12 h. Após o 

resfriamento das amostras sob fluxo de Ar até 100oC, a temperatura da amostra era aumentada a uma 

razão de 10 oC min-1 até 350 oC e mantida até o sinal de H2 no TCD atingir a linha base. Após a DTP 

de H2, as amostras eram reoxidadas pela adição de pulsos de O2 diluído em He a 350 oC. As 

percentagens de redução eram calculadas considerando-se que a oxidação do metal tivesse sido 

completa, dando como produto  Co3O4. Considerou-se que o metal contido nas amostras de 

catalisador analisadas estivesse inteiramente oxidado quando a quantidade de O2 detectada na saída 

do equipamento fosse igual à quantidade de O2

Das quantidades de H

 injetada no equipamento. 

2 dessorvido e de O2

 

 utilizadas para reoxidar as amostras de catalisador, foi 

possível a determinação das percentagens de metal reduzida e de dispersão, da seguinte forma: 

a) percentagem de dispersão (p): é a razão entre a quantidade de átomos metálicos localizados na 

superfície das nanopartículas da fase metálica do catalisador e a quantidade total de átomos do metal 

na amostra. Alternativamente, a percentagem de dispersão pode também ser corrigida considerando-

se que no catalisador reduzido somente uma certa parte do metal é reduzida. As expressões para a 

percentagem de dispersão não-corrigida (%d) e corrigida (%dcorr.) são apresentadas, respectivamente 

pelas equações 3.1 e 3.2: 
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 (3.1) 

 

 (3.2) 

 

a) percentagem de redução (%R):, é a fração de metal na amostra que encontra-se reduzida, após 

tratamento redutivo com H2. Considera-se que durante o pulso de O2 à temperatura de 350oC, o Co 

reduzido durante a etapa de TPD será reoxidado a Co3O4, cuja estequiometria é de 1 mol de O2

 3 Co

 para 

3/2 mols de Co, segundo a reação 3.1. 

0
(s) + 2 O2(g) →           Co3O4(s)  r. (3.1)   

Cobre é oxidado a CuO na temperatura do experimento (Greenwood & Earnshaw, 2004),  

2 Cu0
(s) + O2(g) →           CuO(s)  r. (3.2)   

enquanto que as fases metálicas de Ag e Au são as mais estáveis nestas condições. Portanto, nos 

cálculos de %R dos catalisadores promovidos por Ag e por Au, considerou-se nulo o consumo de O2

Portanto, a % R é calculada da seguinte forma: 

 

pelo promotor.     

 

 
(3.3) 

 

onde, nO2
Co e nO2

Cu são, respectivamente, as quantidades molares de O2 consumidas na oxidação do 

Co e do metal promotor. PApromotor

 

 é o peso atômico do metal promotor.  
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A caracterização por Difratometria de Raios X foi feita em um difratômetro Philips X’Pert. Dois 

tipos de programas foram utilizados. O primeiro, uma varredura rápida para determinação das 

diferentes fases nas amostras, com velocidade de varredura de 0.02º/passo, tempo de permanência 

em cada ângulo de 2 s e intervalo de 2θ de 20 –80º. Nas amostras cujo diâmetro médio das particulas 

metálicas foi estimado, foram feitas varreduras no intervalo de 2θ = 3 0 o-45º (correspondentes ao 

intervalo de ocorrência do pico de difração pelos planos (3 1 1) do Co3O4). Velocidade de varredura 

de 0,01o

As medidas de Absorção de Raios X foram conduzidas na Fonte de Luz Síncrotron do 

Laboratório Nacional de Brookhaven em Upton, Estado de Nova York. O anel de raios X do NSLS 

tem um fluxo de 1x10

/passo e permanência em cada ângulo de 4s.  

10 fótons s-1 a 100 mA e 2,5 GeV, e o intervalo de energias disponível na linha 

X18b, linha utilizada nestes experimentos, é de 5,8 a 40 keV. Dados de EXAFS foram tomados 

próximos às energias limiares de absorção K do Co (7,709 keV), Cu (8,979 keV), e Ag (25,514 keV) 

e LIII

As amostras foram diluídas com nitreto de boro em pó para garantir a sua resistência mecânica 

após prensagem em forma de pastilhas no interior do porta amostras da célula de EXAFS. Como 

ilustrado na figura 3.2., a célula de XAS era composta de: 

 do Au (11,9187 keV).  

• um porta-amostras de Cu onde a pastilha de amostra era adaptada.  

• um reservatório (Dewar) de N2

• compartimento dotado de duas janelas de quartzo e no qual era encaixado o conjunto 

porta-amostras/Dewar.  

 líquido conectado ao porta-amostras de cobre.  
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Figura 3.2. Esquema da célula de XAS. 

 

Para garantir espectros obtidos de condições experimentais comparáveis, as pastilhas (com 

espessuras iguais) deveriam ter massas de amostra bastantes para garantir absorbâncias, em energias 

próximas à borda de absorção do elemento em estudo, da mesma ordem de grandeza entre as 

diferentes amostras. Para tanto, as massas de amostras de catalisador foram calculadas segundo a 

relação (Jacobs et al., 2008).  

 

 (3.5) 

onde ma é a massa da amostra, I0/It é a relação entre as intensidades da radiação incidente e 

transmitida, respectivamente, pela amostra (nos nossos estudos, ln(I0/It) foi considerado como sendo 

igual ao fator 2,5 (Jacobs et al., 2008)) , L é a espessura da pastilha de amostra (1 cm nos nossos 

estudos), (μ/ρ) j a relação entre os coeficientes de absortividade na borda de absorção do elemento j e 

a densidade do elemento e wj

 

 a fração do elemento na amostra. Na tabela 3.1. são apresentadas as 

massas utilizadas, em função do elemento a ser analisado.    
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Tabela 3.1. Massas de amostras de catalisador utilizadas nas analyses de XANES/EXAFS*. 

 amostra m / mg análise 

 

 

 

padrão 

CoO 34,9 borda Co (K) 

Co3O 36,5 4 borda Co (K) 

CuO 43,2 borda Cu (K) 

Cu2 39,8 O borda Cu (K) 

AgO 28,6 borda Ag (K) 

Ag2 26,7 O borda Ag (K) 

AuCl 8,6 borda Au (LIII) 

Au2O 8,1 3 borda Au (LIII) 

 15 % Co/Al2O 36,7 3 borda Co (K) 

1,63 % Cu- 15 % Co/Al2O 36,4 3 borda Co (K) 

2,76% Ag - 15 % Co/Al2O 31,8 3 borda Co (K) 

5,05 % Au- 15 % Co/Al2O 30,5 3 borda Co (K) 

1,63 % Cu- 15 % Co/Al2O 24 3 borda Cu (K) 

2,76% Ag - 15 % Co/Al2O 30,6 3 borda Ag (K) 

5,05 % Cu- 15 % Co/Al2O 39,5 3 borda Au (LIII) 

*as massas de nitreto de boro utilizadas para completar um total de 1 g de mistura amostra/BN.  

 

 Antes das medidas de XAS, as amostras foram reduzidas a 350oC por 30 min., sob fluxo de 500 

cm3 min-1 de gás cuja composição foi de 40% H2 (em He). Após a redução da amostra, o 

aquecimento da célula era desligado e, após a amostra ter resfriado até à temperatura ambiente, N2 

líquido era adicionado à amostra até que a mesma atingisse a temperatura de (-185 ± 5)o

1- amostras de catalisadores que foram reduzidas em um reator de fluxo por 10 h sob fluxo de 

uma mistura de H

C. Nas 

medidas de XAS, dois tipos de amostras foram utilizadas: 

2/He (1:3) a 350oC, resfriadas e apassivadas em fluxo de O2

2- Amostras de catalisadores calcinadas (não submetidas portanto ao pré-tratamento citado 

acima), que foram reduzidas na própria célula de EXAFS por 30 min. em fluxo de 500 mL h

 1% (diluído em 

He). 

-1 

de mistura de 40% H2

As medidas foram feitas utilizando-se a formação esquematizada na figura 3.3. Alinhados na 

direção do feixe de radiação, foram colocadas em sequência a câmara sensora de intensidade de luz 

 em He.   
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incidente na amostra (I0), a amostra, a câmara sensora de intensidade de luz transmitida pela amostra 

(It

 

), a referência (uma fina lâmina do metal em estudo) e a câmara sensora da luz transmitida pela 

referência. Por ultimo um anteparo feito de placas de chumbo (representado na parte direita na figura 

3.3) é utilizado para neutralizar a radiação de alta intensidade.  

 

Figura 3.3. Esquema do arranjo de amostra e sensores na XAS. I0, It e IR

      

 são os sensores de intensidade de luz incidente, 

transmitida e de referência. A referência é uma fina folha do metal em estudo.  

O tratamento de dados foi feito primeiramente com o programa WinXAS 97®. Com este 

programa, a linha base da região anterior à borda foi retirada e os espectros foram normalizados pela 

divisão pelo valor máximo de absorção na região da borda. As simulações de espectros de absorção 

foram feitas a partir de simulações de rotas de espalhamento de elétrons por estruturas prováveis dos 

diferentes elementos metálicos componentes das amostras, utilizando-se os programas “ATOMS”, 

“FEFF” e FEFFIT”. Nestas simulações, os intervalos típicos de k e de r foram de 3-15 Å-1

 

 e 1,0-3,1 

Å, respectivamente.  

3.2.4. Testes de atividade dos catalisadores a base de Co.  

3.2.4.1. Catalisadores de CoB. 

Antes dos testes de atividade, as amostras foram primeiramente secas a 150oC em He e depois 

reduzidas em H2 a diferentes temperaturas (mostradas na figura 3.2.), em um reator tubular dotado 

de válvulas. A vazão dos gases era mantida em 5 L min-1. A programação da temperatura utilizada é 

apresentada na figura 3.4. Após a redução, as válvulas do reator eram fechadas enquanto o mesmo 
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ainda estava sob fluxo de H2 e então, o reator tubular com o catalisador reduzido (em atmosfera de 

H2

 

) era transportado para o reator.  

Figura 3.4.  Esquema do programa de temperaturas utilizado para redução das amostras de catalisador. 

 

Enquanto o catalisador estava sendo reduzido, o reator de 1 L utilizado para os testes de SFT era 

precondicionado fundindo-se primeiramente 310 g de Poliwax 3000® (um solvente composto por 

uma mistura de parafinas de alto peso molecular) a 140oC e depois purgando-se o sistema com N2 

por aproximadamente 14 h, a esta mesma temperatura. Após este período, o catalisador já reduzido 

(e dentro do reator tubular em atmosfera de H2) era adicionado ao meio reacional (sob fluxo de N2 

ultrapuro). Então a temperatura da mistura era aumentada de 140oC para 230oC durante um período 

de 4 h. Nas duas primeiras horas de aquecimento, mantinha-se um fluxo de cerca de 50 L h-1 de N2 e 

então nas duas últimas horas, o fluxo era alterado para H2 a 150 L h-1. A pressão do reator era 

lentamente aumentada para 250 psi (17 atm). Após isso, os fluxos de CO e de H2 eram ajustados de 

modo que a proporção H2 : CO fosse de 2:1 e que o fluxo total fosse de 3 L  h-1gcat
-1

Os conteúdos líquidos dos compartimentos frio e quente do reator após serem pesados 

separadamente, eram juntados e amostras dessa mistura analisadas por cromatografia gasosa. A 

fração aquosa recolhida no compartimento frio da amostra era pesada e analisada por cromatografia 

gasosa de fase reversa. O fluxo gasoso proveniente do reator, além de medido, era analisado em um 

cromatógrafo, equipado com detector de condutividade térmica, conectado continuamente ao reator. 

Todos os valores de fluxos gasosos de saída eram corrigidos para a condição padrão de 0

.  

o

 

C, 760 

mmHg, utilizando-se a relação: 
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  (3.1) 

 

onde γ, pa e Ta são, respectivamente, fator de normalização do fluxo gasoso de saída do reator (em L 

h-1

 

), pressões e temperaturas medidas no momento das análises.   

3.2.4.2.  Catalisadores de Co com metais do grupo 11.  

Antes dos testes de atividade, as amostras, acondicionadas no mesmo reator tubular utilizado para 

a redução das amostras de CoB/PdAl2O3, eram primeiramente secas a 150 oC sob fluxo de 5 Lmin.-1 

de He por 2 horas. Após isso, o fluxo de He era substituído por uma mistura de 10 % de H2 em He 

(fluxo de 5 L min.-1) e então a temperatura do reator era aumentada de 150 oC para 350 oC no 

intervalo de 2 h e depois mantida nesta temperatura por 10 h. Após esse período, o reator era 

resfriado até 25 oC em 2 h, sob fluxo de 10 %H2

As massas das amostras de catalisador utilizadas são apresentadas na tabela 3.2. 

 em He.  

 

Tabela 3.2. Massas de amostras dos catalisadores de Co-γAl2O3

amostra  

 promovido por metais do 

grupo 11 testadas.  

% (m/m) %(molmetal/molCo+molmetal massa /g) † 

MAW 113 15%Co/Al2O ------ 3 11,0 

MAW 128 15%Co / 0,49% Cu Co97.07Cu 11,5 2,93 

MAW 117 15%Co /1,63% Cu Co90.85Cu 11,3 9,15 

MAW 131 15%Co / 0,83% Ag Co97,07Ag 11,05 2,93 

MAW 133 15%Co / 2,76% Ag Co90,85Ag 10,81 9,15 

MAW 126 15%Co / 1,51% Au Co97,07Au 10,43 2,93 

†massas do catalisador já reduzido.  

 

O reator de 1 L (figura 3.3) era precondicionado fundindo-se primeiramente 310 g de Poliwax 

3000® a 140oC e depois purgando-se o sistema com N2 por aproximadamente 14 h, a esta mesma 

temperatura. Após este periodo, o catalisador já reduzido era adicionado ao meio reacional utilizando 

o mesmo procedimento utilizado nos testes com catalisadores de CoB/PdAl2O3, descritos 
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anteriormente. Então a temperatura da mistura era aumentada para 180oC em 2 h, sob fluxo de 150 L 

h-1 H2. O sistema era mantido nestas condições por um período de 10 h, para que óxidos de cobalto 

eventualmente formados no catalisador durante o processo de transporte da amostra de catalisador do 

reator de ativação para o reator do teste de Fischer-Tropsch pudessem ser reduzidos. Após este 

período, os fluxos de CO e de H2 eram ajustados de modo que a proporção H2: CO fosse de 2:1 e 

que o fluxo total fosse de 4,2 L h-1gcat.
-1. A temperatura era aumentada de 180 oC para 220 o

O objetivo dos testes era comparar as conversðes e seletividades da SFT sobre os diferentes 

catalisadores. Atividades catalíticas de diferentes amostras de catalisadores em termos de conversão 

percentual de CO (de mesma massa e mesmo teor do metal ativo) podem ser comparadas entre si 

desde que, as vazões volumétricas da mistura gasosa reagente sejam iguais. Por outro lado, as 

seletividades proporcionadas por diferentes amostras de catalisadores só podem ser comparadas entre 

si em condições de mesma conversão de CO. Neste último caso, a vazão volumétrica dos reagentes 

deve ser ajustada para que se mantenham condições de conversão constante.   

C em 2 h 

e a pressão aumentada para 210 psi (14,3 atm) durante este período.  

Por isso, como o objetivo dos testes era avaliar a conversão e a seletividade da SFT nas diferentes 

amostras de catalisador, os testes foram realizados em dois estágios. Nos primeiros dias dos testes, 

eram escolhidas as mesmas vazões de misturas CO + H2 necessárias para que houvesse conversão 

em torno de 30 % em um catalisador de Co sem promotor (no nosso caso, 4.2 L h-1g-1 cat.-1

Os produtos da reação eram recolhidos e analisados segundo procedimento similar ao utilizado 

nos testes de atividade de catalisadores de CoB. 

). Durante 

este período, as atividades catalíticas (em termos de conversão de CO) das diferentes amostras 

poderiam ser comparadas entre si. Após um período de alguns dias, a vazão de reagentes era 

reajustada para que a conversão fosse de 50 %. Neste último período, compararíamos as 

seletividades a um mesmo nível de conversðes.  
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(a) 

 

(b) 

 Figura 3.5.  (a) Esquema do reator utilizado para os testes de catalisadores de Co. Adaptado de Dalai et al. (2005) ,  com 

autorização da editora Elsevier, copyright (2008).  (b) Reator utilizado nos testes SFT.  



86 
 

3.2.4.3. Cálculos da distribuição de produtos. 

Devido ao volume do reator ser elevado, há o acúmulo de produtos líquidos no seu interior por 

longos períodos antes que esses produtos migrem para os reservatórios externos do reator e sua 

composição seja determinada. Além disso, igualmente longos períodos são necessários para o 

acúmulo de massa de produtos líquidos suficiente para pesagem precisa. Esses dois fatores tornam 

difícil e pouco acurado o acompanhamento da evolução da reação utilizando como parâmetro 

somente a composição dos produtos líquidos. Por outro lado, a fase gasosa tende a possuir, 

comparativamente, um tempo de residência no interior do reator bem menor. Isso permite que o teste 

seja acompanhado com maior acurácia através de medidas de composição e de fluxo da corrente 

gasosa de saída do reator. Cálculos de taxas de conversão e seletividade dos produtos com base na 

composição da fase gasosa foram feitos utilizando-se um programa desenvolvido pelo departamento 

de computação do laboratório. O princípio de funcionamento do programa será resumido a seguir.  

A taxa de conversão (% COconv.

 

), uma medida do rendimento da reação, é definida como a 

quantidade CO consumida por cento de CO que entra no reator, por unidade de tempo.  

  (3.2) 

 

onde ηCOin e ηCOout são, respectivamente quantidades molares totais de CO que entraram e que 

saíram do reator no momento da medida. As percentagens molares de CO nos fluxos de entrada (Φ in) 

e de saída (Φout) do reator são representadas por %mol COin e %mol COout

 

.   

As seletividades (εprod.) dos diferentes produtos são definidas pela relação percentual entre a 

quantidade molar de um determinado produto (ηprod.

 

) em relação à quantidade molar total de CO 

consumida durante o período.   
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  (3.3) 

 

onde ηCO = ν. ηprod. representa o fato de que a geração de η moléculas de produto contendo ν átomos 

de carbono em sua estrutura demanda o consumo de ν. ηprod.

onde Φ

 moléculas de CO.  

out e %molprod.

 Desta forma, são determinadas as seletividades para produtos gasosos (C1 a C4). A seletividade 

para produtos não-gasosos é determinada pela diferença entre o somatório das seletividades dos 

produtos gasosos e a totalidade (100%), sendo estes designados como C

 são os fluxos e a percentagem molar do produto na corrente gasosa de saída do 

reator medidas em um tempo t.     

5+

 

 (produtos com 5 ou mais 

átomos de carbono na cadeia). 
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4.  Resultados e Discussão. 

Dividiremos este capítulo em três partes. Primeiro, trataremos sobre a influência do teor de B na 

microestrutura e propriedades magneticas dos filmes de CoB. Na segunda parte deste capítulo, serão 

apresentados e discutidos os resultados da síntese e caracterização de catalisadores de Co preparados 

por deposição química. Finalmente, na terceira parte, discutiremos os resultados obtidos com os 

catalisadores de Co com metais do grupo 11.   

 

4.1.  Efeito do teor de boro nas propriedades dos filmes de CoB.      

4.1.1.  Estudos preliminares. 

Como vimos na seção 2.1.1., a composição e a quantidade de metal depositado são função do pH 

da solução. Por isso, antes da realização dos estudos sobre a influência do teor de B, foi necessario 

verificar a influência do pH na velocidade de deposição e na composição dos filmes. Para isso, 

realizamos deposições de CoB de banhos contendo concentrações iniciais fixas de íons de Co (II) 

(0,1 mol L-1), de citrato de sódio (0,15 mol L-1) e de DMAB (0,02 mol L-1), variando o pH do meio. 

Nestes estudos, ajustamos o pH com soluções de NaOH e de NH3

A dependência da taxa de crescimento dos filmes com o pH, ajustado com solução de NH

. O objetivo deste experimento foi 

verificar a faixa de pH ótima e base mais adequada para que houvesse a deposição do máximo de 

metal possível.  

3 ou de 

NaOH é apresentada na figura 4.1. Neste experimento, foram feitas diversas deposições, cada uma 

delas, à partir de soluções com composições iniciais idênticas entre si, mas cada uma em um pH 

diferente. Pode-se observar que a taxa de crescimento dos filmes de CoB depositados de soluções 

contendo NH3 foi aproximadamente 2,3 µm h-1 em pH entre 7,5 e 9,5 e então caiu em pH acima de 

9,5. Depois de um mínimo de 1,5 µm h-1 em pH em torno de 10, a taxa de deposição aumentou outra 

vez até 2,4 µm h-1 à medida em que o pH aproximou-se de 11. Então, outro decréscimo foi observado 

em pH acima de 11. 
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A dependência da taxa de deposição com o pH da solução em ausência de NH3 (pH ajustado com 

solução de NaOH) é bastante diferente. Neste caso, em pH  abaixo de 7, a taxa de deposição é de 1 

µm h-1  Após um aumento de até aproximadamente 2 µm h-1 em pH 8, a taxa de deposição diminui 

para 0,25 µm h-1  

Estes resultados mostram que a presença de NH

em pH acima de 9.  

3

 

 no banho aumenta a taxa de deposição de Co e 

que o máximo deste processo ocorre na faixa de pH entre 7,5 e 9. Há também outro máximo em pH 

c.a. 11,5.  

Figura 4.1.  Taxas de deposição em função do pH. Em cada deposição, o pH da solução foi ajustado com soluções de NH3 

ou de NaOH. Composição inicial do banho: [CoSO4]: 0,1 mol L-1; [Na3C3H5O(COO)3]: 0,15 mol L-1; [DMAB]: 0,02 mol 

L-1; T: 65 o

 

C.    
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A presença de valores máximos e de mínimos das taxas de deposição de CoB em função do pH e 

o fato de que de uma maneira geral mais metal foi depositado em presença de NH3, foi inesperado. 

Em vista destes resultados, decidimos antes de prosseguir com o planejado, investigar o papel da 

NH3

Como vimos na revisão bibliográfica, de acordo com a Teoria dos Potenciais Mistos, os processos 

catódicos e anódicos ocorrem de maneira independente entre si. Isso permite o estudo da influência 

de um determinado aditivo no banho nos processos catódicos e anódicos, separadamente.   

 no meio.  

  Do ponto de vista da semi-reação catódica, em condições de equilíbrio, o potencial de redução 

de um íon metálico é função, entre outras variáveis, da natureza e concentração de ligantes presentes 

em solução (Bockris & Reddy, 2000). Nos experimentos apresentados anteriormente, espera-se que a 

composição dos complexos de Co (II) formados em solução varie em função do pH e concentração 

de NH3

Pelo lado da semi-reação anódica, a NH

, e isso de alguma forma esteja contribuindo para a alteração do potencial de redução do Co.   

3 também poderia alterar o comportamento da oxidação 

anódica da DMAB sobre a superfície de CoB. Há trabalhos na literatura de um suposto efeito 

acelerador da NH3

Portanto, a estratégia utilizada neste estudo foi estudar a influência da NH

 na deposição de Cu (Vaskelis, 2007). Essa alteração poderia ser de origem 

termodinâmica, por alteração na concentração de reagentes e de produtos no banho, ou de origem 

cinética, por uma aceleração no processo de eletro-oxidação catalítica do redutor sobre a superfície 

do filme em crescimento.   

3

• na distribuição de espécies complexas em solução; 

: 

• na oxidação anódica do DMAB e no pH da solução próxima à interface metal/solução; 

• na codeposição de B no filme.   

 

4.1.1.1.  Efeito da NH3

Tanto os ions OH

 na distribuição de espécies complexas de Co (II) em solução 

- quanto a NH3 formam complexos com íons de Co2+. Nas nossas soluções 

alcalinas de deposição de CoB, temos também íons citrato, os quais podem formar os complexos 
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[CoCit]- e [CoCit]3- com íons de Co2+ em solução. Considerando o íon Co2+ como tendo esfera 

octaédrica, portanto com seis sítios de complexação, o íon [CoCit]- apresenta ainda três sítios de 

complexação não ocupados, ou fracamente complexados por moléculas de H2O, já que o íon citrato, 

quando totalmente desprotonado, apresenta três sítios de complexação. Como a razão Co:Cit3- nas 

soluções utilizadas nos banhos de deposição era de 1:1,5, pelo menos 50% dos íons de Co2+ em 

solução estavam na forma [CoCit]-, considerando-se aqui a não existência de complexos envolvendo 

mais de um íon de Co (II) na sua estrutura. Nos nossos experimentos de variação de pH da solução 

mostrados na seção anterior, espera-se que haja complexação suplementar dos íons de [CoCit]- com 

NH3 ou OH-, sendo formados complexos mistos do tipo [Co(NH3)xCit]- ou [Co(OH)xCit]-(1+x)

Com o intuito de confirmar se a observada variação da taxa de deposição com o pH da solução 

era de fato fruto da formação de complexos mistos, como discutido anteriormente, foram realizados 

experimentos de variação do pH em presença de NH

 (x=1, 

2 ou 3), ou seja, sem deslocamento do citrato do complexo. A diferença na composição dos 

complexos de Co (II) poderia ser a responsável pela variação na velocidade de deposição do metal, 

como mencionado anteriormente.    

3

A figura 4.2. mostra a variação da taxa de deposição com o pH para uma solução contendo 

excesso de citrato em relação aos íons Co (II) ([Na

 e de um excesso de citrato no meio. Se essa 

hipótese estivesse correta, o excesso de citrato em solução deveria inibir a formação destes 

complexos mistos e modificar a dependência da taxa de deposição com o pH, deslocando o pH no 

qual a taxa de deposição diminui para valores mais altos.  

3C3H5O(COO)3]/[Co2+]=3). Para efeitos de 

comparação, a mesma curva de taxa de deposição em função do pH para a solução contendo 

([Na3C3H5O(COO)3]/[Co2+]=1,5) em presença de NH3

Na figura 4.2., na curva referente à situação de excesso de citrato 

([Na

 (mostrada na figura 4.1.) é reapresentada 

aqui.  

3C3H5O(COO)3]/[Co2+]=3), podem ser observados dois intervalos de pH em que a taxa de 

deposição é maxima: um em pH 9,5 e outro em pH 11,5, separados por um intervalo de pH em que a 
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taxa de deposição é mínima, entre pH 10,5 e 11,5. Entretanto, a diferença é que o excesso de citrato 

no meio faz com que uma menor quantidade de metal seja depositada em quase todo o intervalo de 

pH estudado. Além disso, a região de mínimo na taxa de deposição é deslocada de pH 10 (solução 

[Na3C3H5O(COO)3]/[Co2+]=1,5) para pH 11 (solução [Na3C3H5O(COO)3]/[Co2+]=3). Taxas de 

deposição observadas na segunda região (pH acima de 11,5) são comparáveis com as observadas 

quando [Co2+]:[Na3C3H5O(COO)3

Por isso, tanto a NH

] era 1:1,5.  

3 quanto ions OH- realmente agem como ligantes nas soluções de Co-citrato e 

a quantidade de metal depositado por hora é dependente em qual dos complexos (ou [Co(NH3)xCit]- 

ou [Co(OH)xCit]-(1+x)

Esses resultados mostram que complexos mistos de [CoCit]

 (x=1, 2 ou 3)) estão sendo formados em solução.  

- com NH3 ou com OH-

 

 podem estar 

sendo formados em solução e isso de alguma forma influencia na taxa de deposição. 
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Figura 4.2.  Taxas de deposição em função do pH em duas diferentes concentrações de citrato. pH ajustado com solução de 

NH3. Composição inicial do banho: [CoSO4]: 0,1 mol L-1; [Na3C3H5O(COO)3]: 0,15 mol L-1 e 0,3 mol L-1;  [DMAB]: 

0,02 mol L-1; T: 65 o

Foi feita uma tentativa de calcular as concentrações das possíveis espécies complexas em cada 

uma das duas soluções utilizadas na seção 4.1.1., em função do pH. As expressões utilizadas nos 

cálculos são apresentadas em um apêndice ao final desta tese.   

C.    

Nestes cálculos, foi considerado que: 

• Íons de Co2+

• No intervalo de pH estudado, o citrato está na forma totalmente desprotonada (forma IV da 

figura 4.3). 

 possuem esfera de coordenação octaédrica e por isso apresentam seis sítios de 

coordenação (Cotton et al.,1995); 

• Hidróxidos insolúveis não são formados nas condições estudadas.  

• Os valores das constantes de formação (Kf) não variam de maneira apreciável no intervalo 

de 25oC a 65oC, ou nas forças iônicas das soluções estudadas. A temperatura em que a maioria 

dos Kf foram determinados é de 25oC. Os experimentos de deposição foram realizados a 65o

• Os K

C.  

f de tais complexos são considerados como sendo a combinação de Kf do complexo 

[CoCit]- e Kf do complexo de [Co(NH3)x]2+ ou [Co(OH)x](2-x) , onde x = 1, 2 ou 3. A tabela 

4.1. apresenta os Kf

 

 dos complexos, constantes na literatura (Martell, 1997). 
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Figura 4.3.  Diferentes formas do citrato em função do pH, em solução aquosa. 
 

Tabela 4.1.  Constantes de formação de complexos de Co utilizadas nos cálculos (Martell, 1997). 

ligante log K1 log β  2 log β  log β3 4 

NH 2,08 3 4,14 4,81 6,36 

Gly 4,64 8,26 10,59  

Cit 4,90 3- 7,00   

OH 4,00 - 8,70 9,90 9,70 

 
 

Nas figuras 4.4.a. e 4.5.a. são apresentadas, respectivamente, as curvas de distribuição de espécies 

complexas de Co calculadas em função do pH, em presença e em ausência de NH3. Para facilitar a 

comparação, as curvas de taxa de deposição de CoB em presença (fig. 4.4.b.) e em ausência de NH3

Considerando o caso da deposição de filmes de CoB de soluções contendo NH

 

(fig. 4.5.b.), já apresentadas anteriormente na figura 4.1., são aqui reapresentadas. Da observação 

destas figuras, um resultado interessante é observado.  

3 (figura 4.4.), os 

baixos valores de taxas de deposição observados no intervalo de pH entre 9,5 - 11 nas deposições 

feitas em presença de  NH3 (figura 4.4.b.) são coincidentes com a presença de complexos de Co (II) 

mistos contendo citrato e OH- como ligantes, especialmente o íon [Co(OH)2Cit]3-. Da mesma forma, 

em solução em ausência de NH3 (figura 4.5.), a queda abrupta da taxa de deposição de metal acima 

de pH 9 corresponde à formação do mesmo hidroxi-complexo. Isso indica que a inibição da 
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quantidade de Co reduzida em solução cujo pH foi ajustado com NaOH é atribuída à formação de 

complexos mistos entre [CoCit]- e de íons OH- como ligantes, mais estáveis que complexos mistos 

com NH3

 

. 

 

 
(a) 
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(b) 

Figura 4.4. (a) Distribuição de espécies complexas simulando uma solução de  Co2+ 0,1 mol L-1 e  Cit3- 0,15 mol/L, 

(mesma composição da solução utilizada na seção 4.1.1, em função do pH. (b) Taxas de deposição em função do pH.  

Composição inicial do banho: [CoSO4]: 0,1 mol L-1; [Na3C3H5O(COO)3]: 0,15 mol L-1; [DMAB]: 0,02 mol L-1; T: 65 oC.   

pH ajustado com solução de NH3

 

. 

(a) 
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(b) 

Figura 4.5. (a) Distribuição de espécies complexas simulando uma solução de  Co2+ 0,1 mol L-1 e  Cit3- 0,15 mol/L, 

(mesma composição da solução utilizada na seção 4.1.1), em função do pH.  pH ajustado com solução de NaOH. (b) Taxas 

de deposição em função do pH. pH ajustado com solução de NaOH. Composição inicial do banho: [CoSO4]: 0,1 mol L-1; 

[Na3C3H5O(COO)3]: 0,15 mol L-1; [DMAB]: 0,02 mol L-1; T: 65 o

4.1.1.2.  Efeito da NH

C.    

3

No processo de deposição química, além da redução do metal, também devem ser levados em 

conta os processos que envolvem a oxidação do redutor sobre a superfície metálica. Por isso, 

decidimos investigar o efeito da presença da amônia na oxidação anódica do DMAB. Para tanto, 

foram efetuadas varreduras lineares de potenciais utilizando-se como eletrodo de trabalho filmes de 

CoB depositados sobre chapas de Cu. Foram preparados diferentes eletrólitos contendo todos os 

componentes dos banhos de deposição. Contudo, não foi adicionado CoSO

 na oxidação anódica do redutor e no pH interfacial 

4 para evitar sua 

deposição no contra-eletrodo durante os experimentos. Para aumentar o sinal de corrente, a 

concentração de DMAB utilizada foi de 0,2 mol L-1, ao invés de 0,02 mol L-1, utilizados nos banhos 

de deposição. A temperatura dos experimentos foi de 25 oC, ao invés de 65 oC (temperaturas dos 
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banhos de deposição dos filmes) para minimizar a oxidação do eletrodo de trabalho. Maiores 

detalhes do experimento são descritos na seção experimental (seção 3.1.2).   

Na figura 4.6. são apresentadas curvas anódicas de oxidação de DMAB em diferentes pH. O pH 

das soluções foi ajustado ou com solução de NaOH ou com solução de NH3. Pode-se observar que as 

correntes de oxidação de DMAB 

 

eram mais altas na presença de amônia no meio e, especialmente 

em valores de pH acima de 10.  

 
 

Figura 4.6.  Curvas de densidade de corrente em função do potencial. Solução contendo [DMAB]: 0,2 mol L-1,  

[Na3C3H5O(COO)3]: 0,15 mol L-1 em diferentes pH, [Na2SO4]: 0,1 mol L-1, ajustados com solução de NaOH ou de NH3. 

Eletrodo de trabalho: CoB/Cu. Temperatura: 25 oC. Velocidade de varredura: 50 mV s-1

 
. 

Vaskelis et al. (2007) observou que a presença de amônia nos seus banhos alcalinos de deposição 

de Cu fazia com que ambos a deposição de Cu e a oxidação anódica de formaldeído em eletrodos de 

Cu, fossem acelerados. Os autores explicaram esse efeito acelerador supondo que a presença de 
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amônia adsorvida sobre a superfície metálica induzisse a dissolução do filme de CuO (possivelmente 

formado nas condições alcalinas da solução), restando sempre uma superfície de Cu metálico, mais 

ativa para a catálise da oxidação do redutor. Embora pareça interessante essa explicação, o fato é que 

os autores não publicaram mais trabalhos sobre este efeito desde então. Isso, além do fato de que as 

referências em que os autores se basearam serem um tanto obscuras, nos fez buscar evidências 

alternativas para explicar esse efeito acelerador da amônia nas nossas deposições de CoB. 

A densidade de corrente de oxidação anódica do DMAB observada no nosso experimento (figura 

4.6.) é dependente de uma constante de velocidade, e dos valores de concentração dos reagentes 

associados à suas respectivas ordens de reação: 

 

jDMAB = k [OH-]α[DMAB]  β (4.1.) 

 

onde a constante de velocidade k e as ordens de reação α e β são determinados empiricamente e 

dependem, naturalmente, do mecanismo da reação (Bockris & Reddy, 2000).   

 

Segundo Homma et al. (2001), a etapa determinante da velocidade da reação (ou da magnitude da 

densidade de corrente) é o ataque nucleofílico do íon OH-

Durante o processo de eletrodeposição de metais, o pH junto à interface tende elevar-se de 

algumas unidades, devido à redução da água no catodo, com liberação de íons OH

, ao átomo de boro no intermediário 

adsorvido de DMAB. Isso significa que seria esperado que variações no pH, especialmente junto à 

interface sólido/solução poderiam influenciar na densidade de corrente de oxidação anódica do 

DMAB.  

-

 

 no meio. 

H2 → O + e- ½ H2 + OH r.(4.1.) - 
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Agentes tamponantes são comumente utilizados para evitar a elevação excessiva do pH no meio e 

a consequente hidrólise do íon metálico, como por exemplo, ácido bórico na eletrodeposição de Fe a 

partir de soluções contendo íons de Fe (II) (Cooper, 2005).   

Apresentamos anteriormente evidências, ainda que indiretas, de que, na presença de amônia, há a 

formação de complexos mistos entre Co-amônia-citrato (seção 4.1.1.1.). Durante a deposição de Co, 

amônia é liberada junto à superfície do filme em crescimento e sofre hidrólise, com liberação de íons 

OH- no meio, e a formação de um equilíbrio de tampão, cujo intervalo de tamponamento é de 

aproximadamente (10 ± 1) unidades de pH. Isso equivale a dizer que o suprimento de íons OH-

Por outro lado, na ausência de amônia, a tendência é que a concentração de íons OH- junto à 

interface CoB/solução decresça com o tempo, mesmo em altos valores de pH, o que faz com que a 

reação de oxidação anódica – e por consequência, a deposição electroless de CoB – seja inibida.         

, 

necessários à hidrólise do DMAB tenderia a manter-se constante durante a deposição quando amônia 

está presente em solução. 

Para verificar essa hipótese foi acompanhado o pH junto à superfície durante o processo de 

deposição de CoB em presença em em ausência de amônia na solução. Para este experimento, 

utilizamos a montagem apresentada na parte experimental (seção 3.1.2.). Co foi eletrodepositado 

sobre a rede de Pt. Após isso, desconectamos a rede de Pt do potenciostato e adicionamos DMAB à 

solução. Imediatamente iniciou-se a reação de deposição química de Co, evidenciada pela evolução 

de gás da rede de Pt. Durante esse processo o pH interfacial foi monitorado a cada 10 segundos, 

durante 15 minutos. 

A variação do pH em função do tempo é mostrada na figura 4.7. Pode ser observado em (a) que o 

pH diminui de duas unidades quando CoB foi depositado de soluções cujo pH inicial era 9, tanto na 

ausência quanto na presença de NH3. Entretanto, quando o valor inicial de pH foi ajustado para c.a. 

10,5 (em (b)), o pH diminuiu de c.a. 10,5 para 9, quando o pH inicial da solução foi ajustado com 

solução de NaOH, enquanto que o pH permaneceu praticamente constante, em presença de NH3. 

Isso mostra o efeito tamponante da NH3. Em pH 10,5, mais NH3 foi adicionada ao meio, resultando 
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em uma maior capacidade tamponante da solução, especialmente junto à superfície do filme sendo 

depositado, onde há de fato o consumo de íons OH-

Portanto, pode-se concluir que a NH

 por conta da hidrólise do redutor.  

3 tampona a região próxima à interface eletrodo/solução, o 

que garante uma concentração constante de íons OH-

 

 no meio, necessários para a oxidação do 

DMAB sobre a superfície metálica.  

Figura 4.7.  Variação do pH interfacial durante a deposição de CoB. (a) pH inicial: 9; (b) pH inicial 10,5. Condições: 

[DMAB]: 0,2 mol L-1,  [Co2+]: 0,1 mol L-1; [Na3C3H5O(COO)3]: 0,15 mol L-1 . pH ajustado com solução de NaOH ou de 

NH3. Temperatura: 25 o

 
C.  

4.1.1.3.  Efeito da amônia na codeposição de boro no filme   

A figura 4.8. mostra a variação do teor de B no filme em função do pH, tanto na solução cujo 

pH foi ajustado com NH3 quanto na solução cujo pH foi ajustado com solução de NaOH. Pode ser 

visto que o teor de B aumenta à medida em que o pH aumenta, nas soluções ajustadas com NaOH. 

Por outro lado, o teor de B diminui à medida em que o pH de soluções contendo NH3

Como indicado nas reações de 4.2 a 4.5, além da reação de redução do íon metálico há a 

reação de geração de H

 é aumentado.  

2 e também a formação de B elementar a partir da redução de intermediarios 



102 
 

de oxidação do DMAB. Ambas as reações catódicas competem com a redução do metal. Neste 

sentido, quanto mais forte é o complexo formado entre o agente complexante e o íon metálico, maior 

é a concentração do elemento não metálico no filme. Esta tendência é observada quando ligas de 

CoB são depositadas de soluções cujo pH foi ajustado com solução de NaOH. Neste caso, como já 

mencionado, a porcentagem de B varia de c.a. 10 a 22%. Por outro lado, esta tendência não é seguida 

quando a solução contém NH3

 

. Neste caso, o teor de B, pelo contrário, diminui de c.a. 12% para 

próximo de zero, em pH maior que 11.  

Co (II)(aq.) →  + 2 e- Co0 r.(4.2) (s) 

B(OH)4
-
(aq) →  + 3 e- Bo

(s) + 4 OH- r.(4.3) (aq) 

H2 → O + e- ½ H2(g) + OH- r.(4.4) (aq) 

 

O aumento do teor de B nas deposições feitas de soluções alcalinas pode ser explicado em 

termos da inibição da reação de redução de íons de Co (II) pela formação de complexo estável com 

íons OH-, como já discutido anteriormente. Já a diminuição da porcentagem de B em presença de 

NH3 é devida à formação do tampão NH3/NH4
+. Isso mantém o pH em torno de 10, o que inibe a 

redução de intermediários de oxidação do íon BH4
- e com isso a co-deposição de B no filme e ao 

mesmo tempo, como já mencionado, à formação de complexos de [Co(NH3)xCit]-, evitando a 

formação de [Co(OH)xCit]-(2+x), difíceis de serem reduzidos.  
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Figura 4.8.  Variação do teor de B em função do pH da solução. Composição do banho: [CoSO4]: 0,1 mol L-1; 

[Na3C3H5O(COO)3]: 0,15  mol L-1; [DMAB]: 0,02 mol L-1; T: 65 o

Nos nossos estudos sobre a influência da concentração do complexante nas características dos 

filmes de CoB, cujos resultados serão apresentados e discutidos na próxima seção, seria desejável 

uma condição em que houvesse a deposição de um máximo de metal, com o maior teor possível de 

B.  

C.  

Destes estudos preliminares, observamos que: 

• Os pH em que há um máximo de deposição de metal com o mínimo de NH3 ou OH- no 

meio estão contidos no intervalo entre 8 e 9 (figura 4.1.), quando o pH da solução foi 

ajustado com NH3

• Neste intervalo de pH, a codeposição de B no filme é máxima em pH próximo a 8 (figura 

4.8.) .  

; 

Portanto, concluímos que deveríamos trabalhar em pH 8 no estudo de deposição de CoB 

utilizando Citrato ou Glicina como agentes complexantes e que o pH deveria ser ajustado com NH3.   
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4.1.2.  Estudo do efeito do Citrato de Sódio e da Glicina nas características dos filmes de CoB  

Nesse estudo foram escolhidos dois agentes complexantes: citrato de sódio e glicina, na deposição 

de filmes de CoB. Para evitar a formação de hidróxidos ou de complexos estáveis com íons OH- no 

meio, NH3

Serão apresentados e discutidos nesta seção os resultados do estudo da influência da concentração 

de citrato e de glicina na: 

 foi utilizada para ajustar o pH. 

• taxa de deposição e composição; 

• morfologia e microestrutura; 

• propriedades magnéticas. 

 

  

4.1.2.1.  Taxa de deposição e composição dos filmes de CoB  

A figura 4.9.a. mostra a composição e a taxa de deposição de filmes de CoB em função do 

aumento da concentração de citrato no meio. Pode-se observar que a taxa de deposição cai 

abruptamente, enquanto que o teor atômico de B aumenta de até 15%, à medida em que a 

concentração de citrato é aumentada. Na figura 4.9.b. pode ser visto que enquanto a concentração de 

citrato está abaixo de 0,05 mol L-1, as formas predominantes são Co2+ e complexos de Co com NH3. 

Quando a concentração de citrato é maior que 0,05 mol L-1, os complexos presentes em maior 

concentração na solução são os de [CoCit]- e [Co(NH3)2Cit]-. Em concentrações de citrato maiores 

que 0,1 mol L-1, o complexo [Co(Cit)2]4-

Algumas observações podem ser feitas sobre a relação entre a distribuição de espécies complexas, 

taxa de deposição e composição dos filmes de CoB depositados de banhos contendo citrato como 

agente complexante. À medida em que aumenta a concentração de complexante, o potencial de 

redução do metal aumenta. Neste caso, os outros processos catódicos colaterais (evolução de H

 está presente em concentrações crescentes até que 

virtualmente todo o Co em solução esteja nessa forma, em excesso de citrato em solução.  

2 e 
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deposição de B elementar) tornam-se mais importantes. Isso explica o aumento no teor de B dos 

filmes, especialmente em concentrações de citrato acima de c.a. 0.15 mol L-1 quando [Co(Cit)2]4-

 

 é a 

espécie predominante em solução. 

.  
(a) 
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(b) 

Figura 4.9. (a) Variação da composição dos filmes de CoB e a taxa de deposição em função da concentração de citrato  

de sódio total na solução. (b) Curvas de distribuição de espécies complexas em função do citrato de sódio total 

adicionado à solução. Composição do banho: [CoSO4]: 0,1 mol L-1 [DMAB]: 0,02 mol L-1;  pH 8,2 (ajustado com 

solução de NH3). Temperatura: 65 o

A figura 4.10. mostra as variações na taxa de deposição e no teor de B em função da concentração 

de glicina em solução. Assim como observado com o citrato, a taxa de deposição também decai com 

o aumento da concentração de glicina. Entretanto, observa-se também que filmes com muito menor 

teor de B foram obtidos, mesmo em excesso de glicina. 

C. 
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Figura 4.10.  Variação da composição e taxas de deposição de filmes de CoB em função da concentração de glicina no 

banho. Composição do banho : [CoSO4]: 0,1 mol L-1 ; [DMAB]: 0,02 mol L-1 ;  T: 65 oC,  pH 8,2 (ajustado com solução de 

NH3

 

). 

Esta diferença no teor de B dos filmes depositados de soluções contendo excesso de citrato ou de 

glicina pode estar associada ao efeito tamponante que a glicina apresenta, devido ao equilíbrio –

NH2/-NH3
+ que ocorre no intervalo de pH entre 8.5 e 10, como observado anteriormente no estudo 

do efeito da NH3

Para verificar o efeito tamponante da glicina na solução, foram efetuadas medidas de pH 

interfacial entre o filme de CoB e a solução durante a deposição eletroless do metal, utilizando o 

mesmo procedimento já descrito na seção anterior. Neste caso, para evitar interferência por conta da 

presença de NH

 na deposição de Co (seção 4.1.1.). 

3 livre no meio, o pH das soluções foi acertado com solução de NaOH. Na figura 

4.12. é apresentada a variação do pH com o tempo de deposição, em presença e em ausência de 

glicina nas soluções. À solução sem glicina foi adicionado citrato de sódio apenas para garantir que a 

solução seria estável quando da adição do agente redutor. Como os pKa dos grupos –COOH do 
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citrato estão na faixa entre 2 e 6, portanto abaixo da faixa de tamponamento esperada para o grupo 

_NH2 da glicina (pH 10), considera-se que é válida a comparação entre as curvas. Como pode ser 

observado na figura 4.11., em presença de excesso de glicina (0,5 mol L-1 para 0,1 mol L-1 de Co2+

 

) a 

queda do pH interfacial é evitada. Portanto, a deposição de Co com menor teor de B de banhos 

contendo glicina como complexante é devida ao efeito tamponante que a glicina exerce no meio, de 

modo similar ao observado com a amônia.  

Figura 4.11. Variação do pH interfacial durante a deposição de CoB em presença e em ausência de glicina na solução. 

Composição da solução: [CoSO4]: 0,1 mol L-1; [DMAB]: 0,10 mol L-1;  pH 8,2 (ajustado com NaOH). Temperatura: 25 oC. 

Na solução sem glicina, foi adicionado citrato de sódio 0,15 mol L-1 

 

para garantir a estabilidade da solução. 

4.1.2.2.  Morfologia e microestrutura  

Na figura 4.12. são apresentadas micrografias de Microscopia de Varredura Eletrônica (MEV) de 

filmes de CoB depositados de soluções contendo citrato (figuras 4.12. a, b) e glicina (figuras 4.12. c, 
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d)  em diferentes concentrações. Nos filmes depositados de banhos contendo citrato, mesmo com 

este complexante em baixa concentração, observa-se a presença de pequenos grãos (figura (4.12.a.) 

e, quando em excesso de citrato, os filmes de CoB são lisos (figura 4.12.b.). Nos filmes depositados 

de soluções contendo glicina, são observados grãos facetados, quando o complexante está presente 

em baixa concentração (figura 4.12.c.). Em excesso de glicina, tais grãos parecem diminuir de 

tamanho (4.12.d.).  

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

Figura 4.12.  Micrografias MEV de filmes finos de CoB depositados de soluções de diferentes composições. (a) 

[Na3C3H5O(COO)3] 0,05 mol L-1, 1,3 % B at.; (b) [Na3C3H5O(COO)3]: 0,6 mol L-1, 15,3 % B at. (c) [NH2CH2COOH]: 

0,1 mol L-1 , 0,3 % B at.; (d) [NH2CH2COOH]: 0,8 mol L-1

Nas figuras 4.13. e 4.14. são apresentados difratogramas de raios X de amostras depositadas de 

soluções contendo, respectivamente Citrato de Sódio e Glicina.  

, 1 % B at.. 
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A caracteristica em comum em todos os difratogramas apresentados é que os mesmos 

praticamente não apresentam picos de difração característicos de Co, além de apresentarem uma 

região de baixo ângulo (2θ < 35o), característica de materiais amorfos (Cullity & Stock, 2001). O 

difratograma da amostra de CoB depositada da solução contendo citrato de sódio 0,05 mol L-1 (figura 

4.13., difratograma a) apresenta um pico muito intenso localizado em 2θ = 44,59o , o qual não pode 

ser atribuído ao substrato (Cu). De acordo com a lei de Bragg, tal pico corresponde à difração por 

planos cuja distância interplanar é de 2,031 Å. Esse valor é coincidente com o conjunto de planos     

(2 1 0) de Co3B ortorrômbico (JCPDS, 1971). A geometria da célula unitária correspondente ao 

Co3

O pico localizado em 44,59

B ortorrômbico é apresentada na figura 4.15.  

0 é observado em todas as amostras, independentemente do tipo de 

complexante utilizado. Em excesso de citrato (figura 4.13., difratograma b), o pico aparece bem 

alargado e com baixa intensidade. Isso mostra que o filme de CoB torna-se amorfo em concentrações 

de citrato mais altas. 



111 
 

 
 

Figura 4.13.  Difratogramas de filmes com diferentes composições, depositados de soluções com diferentes concentrações 

de citrato de sódio.  (a) [Na3C3H5O(COO)3]: 0,05 mol L-1, (b) [Na3C3H5O(COO)3]: 0,15 mol L-1 . Composição do banho:  

[CoSO4]: 0,1 mol L-1; [DMAB]: 0,02 mol L-1; pH 8,25 (ajustado com solução de NH3); T: 65o

 

C. Picos identificados por 

asteriscos são correspondentes ao substrato de Cu.   
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Figura 4.14.  Difratogramas de filmes com diferentes composições, depositados de soluções com diferentes concentrações 

de Glicina. (a)  [NH2CH2COOH]: 0,4 mol L-1, (b) [NH2CH2COOH]: 1,2 mol L-1
.
 Composição do banho:  [CoSO4]: 0,1 

mol L-1; [DMAB]: 0,02 mol L-1; pH 8,25 (ajustado com solução de amônia); T: 65o

 

C.  Picos identificados por asteriscos 

sao correspondentes ao substrato de Cu.   

 

Figura 4.15.  Célula unitária de Co3B ortorrômbico.   
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Esses resultados indicam que, antes de o teor de B no filme atingir um certo valor limite, há o 

crescimento de partículas nanocristalinas (quase amorfas) de Co hexagonal e de partículas maiores 

de Co3

 

B. Entretanto, em condições de crescimento em que a codeposição de B é facilitada (excesso 

de complexante), há o crescimento de um filme amorfo de Co.  

4.1.2.3.  Propriedades magnéticas 

A influência da concentração do agente complexante na coercividade (Hc) dos depósitos é 

apresentada na figura 4.16. Nos filmes depositados de soluções contendo citrato (figura 4.16.a.), há a 

diminuição da coercividade de c.a. 120 Oe (% B at.: 1,5 %) para 70 Oe (% B at.: 15%), com o 

aumento na concentração de citrato no banho. Nos filmes depositados com glicina como 

complexante (4.16.b.), a coercividade decresce de 250 Oe (% B at.: 0,3%) para 70 Oe (% B at.: 3,5 

%) com o aumento da concentração de agente complexante no meio.  

A coercividade de um filme de um determinado metal ferromagnético depende primariamente do 

tamanho médio dos cristalitos, conforme foi apresentado na introdução. Nos nossos filmes de CoB, a 

diminuição nos valores de coercividade é explicada da seguinte forma: o aumento da concentração 

de complexante no meio leva à formação de filmes de Co com maior teor de B, especialmente 

quando citrato é o complexante. A presença de B no filme inibe o crescimento de cristalitos e com 

isso, filmes nanocristalinos são formados. Os maiores valores de coercividade nos filmes de CoB 

depositados de banhos contendo glicina são devidos ao menor teor de B nos filmes, o que 

possibilitou a obtenção de filmes com maior tamanho de cristalito. 

A figura 4.17. mostra a variação da magnetização de saturação (Ms) e do teor de B (%B at.) com a 

concentração de citrato (4.17.a.) e de glicina (4.17.b.). Nas amostras depositadas dos banhos 

contendo citrato, o valor de Ms cai de c.a. 1,6 Tesla (T) para 0,6 T, devido ao aumento do teor de B 

(não-ferromagnético) no filme. Pode ser visto que nas amostras depositadas de banhos contendo 
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glicina, o valor de Ms é praticamente constante, por volta de 1,3 T, enquanto que o teor de B é 

mantido abaixo de 1% at.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.16. Variação da coercividade e do teor de B com a concentração do agente complexante. (a) citrato, (b) 

glicina. Composição do banho: [CoSO4]: 0,1 mol L-1; [DMAB]: 0,02 mol L-1; pH 8,25 (ajustados com solução de  

NH3); T: 65 oC.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.17. Variação da  magnetização de saturação (Ms) e teor de B  com a concentração de agente complexante. (a) 

citrato, (b) glicina. Composição do banho: [CoSO4]: 0,1 mol L-1; [DMAB]: 0,02 mol L-1; pH 8,25 (ajustado com NH3); 

T: 65 oC.      
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4.1.3. Conclusões  

Foi estudado o efeito da citrato de sódio e da glicina na composição, microestrutura e nas 

propriedades magnéticas de filmes de CoB. Durante o desenvolvimento deste estudo, foi também 

observado que amônia (adicionada ao banho para ajuste do pH), fazia com que uma maior 

quantidade de metal fosse depositada. Por isso, investigamos também o efeito da presença da 

amônia, utilizando cálculos de especiação de íons complexos, voltametria linear e medidas de pH 

interfacial.  

Como conclusões destes estudos, temos que: 

• Amônia: Acelera a deposição de Co porque a sua presença no banho exerce influência em 

diferentes partes do mecanismo de deposição. Enquanto evita a formação de complexos mistos 

de [Co(OH)2(Cit)]3-, mais difíceis de reduzir, a amônia também tampona a região próxima à 

superfície do filme metálico em crescimento, prevenindo a diminuição do pH do meio. Com 

suprimento constante de íons OH-

• Citrato de sódio e glicina: O aumento da concentração de citrato de sódio no meio fez com que 

filmes com maior teor de B (%B at. 15%) fossem obtidos e em menores taxas de deposição. 

Quando glicina foi utilizada como agente complexante, baixos teores de B, da ordem de 1% 

foram obtidos. Medidas de pH interfacial mostraram que o pH na região próxima à superficie do 

filme é mantido alcalino, enquanto que, na ausência do aminoácido, o pH diminui. Neste caso, o 

grupo amino da glicina tampona o meio pelo seu equilíbrio de hidrólise. 

, uma maior quantidade do redutor é oxidada e portanto, uma 

maior quantidade de metal é depositada.   

Independentemente do tipo de complexante utilizado, o teor de B nos filmes de CoB foi o 

determinante da microestrutura e portanto da coercividade magnética dos mesmos. Filmes com 

maior teor de boro (15% at.) são amorfos e apresentam coercividades da ordem de 50 Oe. Entretanto, 

filmes com teores de B mais baixos apresentaram alguma cristalinidade e portanto, valores de 

coercividade bem mais altos (acima de 100 Oe).  

 



116 
 

4.2.  Preparação (método de deposição química), caracterização e testes da SFT de 

catalisadores de CoB suportados sobre alumina  

       Nesta parte da tese, são apresentados e discutidos os resultados dos estudos sobre os 

catalisadores de CoB suportados sobre γ-Al2O3

• Estudos preliminares, nos quais o objetivo foi definir um método de preparação dos 

catalisadores por deposição química . 

, na seguinte ordem:  

• Resultados dos testes da SFT. 

• Resultados da caracterização dos catalisadores. 

• Discussão dos resultados. 

 

4.2.1. Estudos preliminares  

Inicialmente, a idéia foi preparar dispersões de CoB sobre Al2O3 por deposição química e 

estabelecer um procedimento reprodutível de preparação destas dispersões. Para que estas dispersões 

cumprissem a função de catalisador, tínhamos que confirmar se a fase metálica seria depositada 

sobre a Al2O3 ou fora dela. Neste último caso, tudo o que seria obtido seria uma mistura de pó de 

Al2O3

• Estabelecer um método de preparação do catalisador por deposição química de CoB sobre 

Al

 e de CoB finamente dividido, o que seria indesejável para o nosso objetivo. Por isso, a 

estratégia nestes estudos preliminares foi: 

2O3

• A observação dos pós por Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 e a análise destes pós por ICP-AES; 

    Para que fosse possível a deposição de CoB, primeiro foi necessária a ativação do substrato. Para 

isso, foi adotado um procedimento para a ativação de superfícies não metálicas (Schlesinger, 2000), 

o qual consiste, basicamente do tratamento da superfície a ser recoberta pelor revestimento 

electroless com imersões sucessivas em soluções ácidas de SnCl2 e de PdCl2. Embora este 

procedimento seja apropriado para ativação de superficies contínuas, foi adaptado para a deposição 
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sobre um substrato particulado. A Al2O3  em pó foi suspensa em solução ácida de SnCl2 0,1 mol L-1. 

Logo, o pó foi filtrado e tratado com solução ácida de PdCl2 1x10-3 mol L-1

Em uma segunda tentativa, a Al

. Entretanto, após este 

tratamento, foi impossível a filtração do mesmo, provavelmente porque houve dissolução parcial do 

substrato, com a formação de partículas menores.  

2O3 foi suspendida em solução de SnCl2 0,1 mol L-1. A água foi 

eliminada por aquecimento a 100oC em estufa. O pó obtido foi suspendido novamente em solução de 

PdCl2 1x10-3 mol L-1

Com este substrato, podíamos iniciar os estudos de deposição de CoB sobre a Al

 e seco em estufa. O pó amarelado obtido foi armazenado em dessecador para 

posterior uso.   

2O3

• Escolha do agente complexante; 

. Assim, o 

objetivo foi completar o desenvolvimento do método, de acordo com os seguintes passos: 

• Determinação da concentração ótima de NH3

• Controle do teor de B no catalisador.   

 no meio; 

Dos resultados obtidos nos trabalhos sobre a influência de complexantes sobre a deposição de 

filmes de CoB, vimos que utilizando glicina como complexante, filmes com menor teor de B do que 

o obtido com citrato de sódio podiam ser obtidos. Além disso, vimos que o uso da NH3 como 

segundo complexante é essencial, pois aumenta consideravelmente o rendimento de deposição da 

fase metálica. Um excesso de NH3 no meio poderia levar também à diminuição no rendimento da 

deposição, neste caso pelo aumento do potencial de redução do metal, devida à complexação do 

mesmo. Por isso, para determinar o melhor agente complexante e para determinar a concentração 

ótima de NH3 no meio, fizemos dois experimentos. No primeiro, utilizando uma concentração fixa 

de citrato de sódio e das demais quantidades na solução de deposição ([Na3C3H5O(COO)3] 0,5 mol 

L-1, [CoSO4] 0,5 mol L-1, pH inicial 10,5), variamos a concentração de (NH4)2SO4 no meio. No 

segundo experimento, adotamos o mesmo procedimento, utilizando uma concentração fixa de glicina 

([NH2CH2COOH] 1,5 mol L-1, [CoSO4] 0,5 mol L-1, pH inicial 10,5) no banho e variando a 

concentração de (NH4)2SO4. As concentrações de complexante foram escolhidas considerando-se 
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que em meio alcalino, a concentração de íons Co2+ livres, não complexados, fosse mínima, sem 

contudo, a presença do complexante em excesso. Neste trabalho, utilizamos como redutor NaBH4

 Na figura 4.18. são apresentados os resultados da variação do rendimento de deposição e do teor 

de B nos pós, em função da concentração inicial de (NH

 

por ser um agente redutor mais forte e mais barato que o DMAB utilizado nos estudos anteriores.  

4)2SO4. na solução. O rendimento aqui foi 

calculado levando-se em conta que a oxidação de um mol de BH4
- leva à redução de dois mols de 

íons Co (II), considerando-se que quando a oxidação do BH4
- é catalisada por Co, hidrogênios 

atômicos liberados pelo BH4
-

 

 não participam da redução do metal (Meerakker, 1981).   

 BH4
-
(aq) + 4 OH- → (aq) B(OH)4

-
(aq) + 4 H. r.(4.6)  + 4 e- 

2 Co (II) + 4 e- → 2 Co0 r.(4.7) (s) 

BH4
-
(aq) + 2 Co (II) + 4 OH- → (aq) B(OH)4

-
(aq) + 2 Co0

(s) + 2 H r.(4.8) 2(g) 

      

Vemos na figura 4.18.a. que em ambos os experimentos, há uma concentração de NH3 em que um 

máximo de rendimento de deposição é obtido. Quando o complexante utilizado foi a Glicina, o 

máximo de rendimento (c.a. 90%) foi obtido a uma concentração de 0,1 mol L-1 de (NH4)2SO4. Com 

citrato de sódio foi obtido um máximo de rendimento de 75 %, em concentração de (NH4)2SO4 de 

0,5 mol L-1. A existência deste máximo de rendimento de deposição pode ser explicado em termos da 

função complexante da NH3 em solução. Em concentrações iniciais de NH4
+ abaixo da concentração 

suficiente para induzir o máximo de rendimento de deposição, formam-se complexos mistos de CoL 

(onde L pode ser Cit3- ou Gly) com hidróxidos, que inibem a redução do metal sobre a Al2O3. Os 

rendimentos diminuem em concentrações iniciais de NH4
+ porque, neste caso, a formação de NH3

Observa-se na figura 4.18.b. que o teor de B na fase metálica não sofre alterações importantes com 

a variação da concentração de NH

 

no meio (alcalino) é excessiva e por isso contribui para a inibição da deposição do metal.  

3 no meio. Em presença de citrato de sódio, o teor de B diminui de 

18 para 16 %. No CoB depositado de solução de Glicina, entretanto, observa-se um comportamento 
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diferente. Incialmente, em ausência de NH3 no meio, o teor de B é bastante alto, da ordem de 25 %. 

A adição de NH3 ao meio faz com que o teor de B diminua para 13 % e então uma elevação do teor 

de B é observada à medida em que a concentração de NH3

 

 no meio é aumentada.  

(a) 

 
(b) 

Figura 4.18.  Rendimento de deposição em função da concentração inicial de (NH4)2SO4. (a) Variação do rendimento de 

deposição. (b) Variação do teor de B. O rendimento de deposição foi calculado levando-se em conta que 1 mol de BH4
- 

adicionado ao meio geram 2 mols de Co0. As porcentagens de B são provenientes da relação 100 x [mols B / (mols B + 

mols Co)]. Condições de deposição: [CoSO4]: 0,5 mol L-1; pH 10,5 (ajustado com solução de KOH); temperatura: 65 oC; 

[NaBH4]: 1 mM/5seg. Concentrações de complexantes descritas na figura.  
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Examinamos algumas das amostras por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para verificar 

a morfologia dos depósitos de CoB. Na figura 4.19. podem ser observadas micrografias de MEV, 

feitas de diferentes partes de uma amostra depositada, utilizando citrato de sódio como complexante. 

Observa-se a forma facetada da partícula de Al2O3

 

, e em alguns pontos específicos, estruturas não 

facetadas, possivelmente sendo Co depositado. Tentativas de obtenção de imagens da alumina (sem 

Co) não foram bem sucedidas devido à alta resistividade do material, mesmo após a deposição de Au 

por sputtering. Tentativas de identificação das diferentes fases da amostra por Espectroscopia de 

Raios X Dispersivos (EDS) em pontos distintos da amostra mostraram-se improdutivas pelo mesmo 

problema de carregamento elétrico da superfície, devida à alta resistividade do material.   

  
 
Figura 4.19.  Micrografias de MEV em duas diferentes regiões de uma amostra de CoB-PdAl2O3. Condições de 

deposição: [CoSO4] 0,5 mol L-1; [Na3C3H5O(COO)3]: 0,5 mol L-1; (NH4)2SO4 0,2 mol L-1

 
; pH inicial: 10,5.  

Como mencionado na introdução, além de Co, o Fe  também apresenta atividade catalítica para a 

SFT, embora cada metal apresente seletividades diferentes. Enquanto Co apresenta maior 

seletividade para a formação de parafinas de maior peso molecular, em Fe, a hidrogenação de CO 

gera produtos com peso molecular mais baixo, e com maior teor de olefinas. Devido ao fato de 

ambos os elementos apresentarem raios atômicos similares (rFe:1,24 Å , rCo:1,25 Å), Co e Fe podem 

formar ligas (Hultgren, 1973).  
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A preparação de um catalisador que combine as características de ambos Co e Fe é interessante. 

Há na literatura alguns estudos sobre o uso de catalisadores de CoFe suportados sobre Al2O3 

Por isso, nesta etapa inicial de nossos estudos, tentamos explorar a possilidade de depositar Fe 

juntamente com Co no catalisador. Para isso, fizemos várias deposições com diferentes proporções 

entre as concentrações de Co (II) e Fe (II) no banho de deposição, mantendo contudo a concentração 

total de íons metálicos igual a 0,5 mol L

para 

uso na SFT, que mostram que o comportamento dos catalisadores de CoFe é diferente do que seria 

esperado de uma soma das contribuições de ambos os elementos, o que sugere que haja a formação 

de partículas metálicas com atividade catalítica diferenciada dos metais componentes (Putanov, 

1992; Duvenhage, 1997; Logdberg, 2009).  

-1. O complexante utilizado foi o citrato de sódio 0.5 mol L-1

Na figura 4.20. é apresentada a variação do rendimento de deposição e da composição das 

dipersões metálicas sobre Al

, 

já que não foi possivel a obtenção de soluções estáveis utilizando-se glicina como complexante. 

2O3, com o teor de íons de Fe2+ no banho de deposição. Pode ser 

observado que o aumento no teor de Fe no catalisador é proporcional ao aumento da concentração de 

Fe (II) no banho de deposição. Entretanto, o rendimento de deposição cai de c.a. 75 % para 30 % 

quanto a concentração molar de íons de Fe2+ em solução é de apenas 5 % (em mols). O aumento da 

concentração de B no meio de 17 para quase 30 % é indicativo de que o Fe inibe o processo de 

deposição química. O potencial padrão de oxidação do íon BH4
- (1,41 V, em meio alcalino) é bem 

maior do que os potenciais de redução dos íons metálicos em solução (E0
Fe

2+ : -0,41 V  E0
Co

2+: -0,29 

V). Embora os íons metálicos estejam complexados em solução, é esperado que a diferença de 

potencial de oxidação do íon BH4
- e de redução dos íons complexados de Fe (II) e de Co (II) seja 

ainda grande. Neste sentido, o fator limitante deve ser cinético, visto que o Fe nao é um bom 

catalisador para a oxidação do redutor (Ohno, 1991). Possivelmente, o rendimento da deposição 

diminui porque há o bloqueio de sitios ativos de oxidação do redutor localizado em particulas de 

Co0, pela deposição de Fe0, ou mais provavelmente, pela deposição de óxidos de Fe.  
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Figura 4.20. Rendimento de deposição e composição de catalisadores CoFeB. Condições: [Co2+]+[Fe2+] 0,5 mol L-1

; 

[Na3C3H5O(COO)3] 0,5 mol L-1; pH inicial: 10,5; [NaBH4]: 1 mM/5seg; [(NH4)2SO4] 0,5 mol L-1 
; temperatura: 65 o

  
C.   

Em vista dos resultados obtidos, do tempo limitado e do nosso objetivo inicial que era 

desenvolver um protocolo de preparação de um catalisador que pudesse ser usado para a SFT, 

decidimos não levar adiante esse projeto de codeposição de Fe e seguir os estudos apenas com o 

catalisador de Co, que até aquele momento parecia mais promissor, dados os altos rendimentos de 

deposição obtidos. 

 Destes estudos preliminares, foi definido que:      

• É possível a dispersão de partículas de CoB com alto rendimento de deposição sobre 

partículas de Al2O3, sobretudo quando Glicina é utilizada como complexante.

• O teor de B nos depósitos variou de c.a. 13 a 18 %.  

  

• A presença de NH3 como complexante auxiliar é importante para aumentar o rendimento de 

deposição. Utilizando citrato como complexante principal, o melhor rendimento foi obtido 

com a relação de concentrações molares: [Co2+]:[Na3C3H5O(COO)3]:[NH4
+] 1:1:1. 

Utilizando-se Glicina, a relação é [Co2+]:[ NH2CH2COOH]:[NH4
+

• Não é possível a deposição de ligas CoFeB com altos rendimentos, de soluções aquosas. Por 

conta disso, decidimos não continuar nossos estudos com essa formulação de catalisador. 

] 1:3:0,1.  
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4.2.2.  Catalisadores de CoB: Resultados dos testes da SFT  

Para a realização dos testes dos catalisadores de CoB para a SFT, algumas modificações tiveram 

de ser implementadas no procedimento de preparação dos catalisadores em relação ao que 

vínhamos empregando. Além de preparar o catalisador numa escala maior (de 8 g para 30 g), 

também teríamos de eliminar qualquer componente na solução que não fosse de íons de Co (II) e 

que não pudesse ser eliminada na etapa de secagem/redução dos catalisadores. Íons de potássio 

eram inseridos no meio quando o pH inicial da solução era ajustado pela adição de solução 

concentrada de KOH. Íons de SO4
2- estavam presentes porque utilizava-se CoSO4 na preparação dos 

banhos de deposição. Durante a redução com H2 a alta temperatura, este ânion é reduzido a enxofre, 

o que conduz à inativação do catalisador e à contaminação dos equipamentos. Portanto, a base foi 

substituída por solução de NH3 e acetato de cobalto foi utilizado em lugar de CoSO4. Íons Cl-, 

provenientes da etapa de ativação da Al2O3 com soluções de Sn2+ e Pd2+  em 10% de HCl, também 

poderiam exercer um efeito deletério parecido com o do S. Além disso, a presença de grandes 

quantidades de Pd no catalisador poderiam aumentar a seletividade para o CH4. Por esses motivos, 

decidimos mudar o procedimento de ativação da Al2O3, utilizando outro baseado na troca iônica de 

íons H+ da Al2O3 com complexos de [Pd(NH3)4]2+ 

O plano inicial foi a preparação dos catalisadores, sua caracterização e testes em um reator 

dotado de agitação mecanica. O objetivo foi avaliar o desempenho e a estrutura dos catalisadores em 

função da temperatura de redução dos mesmos. A redução do catalisador foi  efetuada antes do 

contato destes com o meio reacional. Portanto, nesta avaliação, porções de um mesmo lote de 

precursor do catalisador (contendo 11 % (m/m) de Co e 24 % (at.) de B disperso sobre γ-Al

(Zou & Gonzalez, 1992), como descrito na parte 

experimental desta tese. Sucessivas tentativas de reprodução em maior escala, do procedimento de 

deposição de CoB utilizando glicina como complexante principal mostraram-se infrutíferas, já que a 

solução mostrou-se instável quando aquecida e dava origem a um precipitado azulado, 

possivelmente de hidróxidos de cobalto. Por esta razão, citrato de amônio foi utilizado como agente 

complexante. 

2O3), 



124 
 

foram submetidas à redução a três diferentes temperaturas: 2500C, 3200C, 4000C. Estes tratamentos 

foram feitos com fluxo de H2 por 12 horas. A título de comparação, testamos nas mesmas condições 

experimentais um catalisador de Co preparado com a mesma Al2O3 ativada com Pd utilizada na 

preparação dos catalisadores de CoB. Foi utilizado nessa preparação um método usual (preparação 

por impregnação úmida, calcinação a 350oC/6h, redução a 350o

A figura 4.21. mostra a conversão de CO em função do tempo de reação dos diferentes 

catalisadores testados neste trabalho. Houve principalmente dois tipos de dependência da conversão 

de CO com o tempo de reação:  

C/12 h). Os resultados destes testes 

serão apresentados e discutidos à seguir.  

1.  baixas conversões iniciais que aumentavam com o tempo, observáveis nos catalisadores 

reduzidos a 250 oC e a 400 o

2.  conversões iniciais que decresciam com o tempo, como pode ser observado no catalisador 

reduzido a 320 

C; e  

o

 

C. 

Figura 4.21. Conversões percentuais de CO  em  função do tempo de reação dos catalisadores testados (submetidos a 

diferentes temperaturas de redução). Condições: temperatura: 230oC; pressão: 250 psi (17 atm); vazão volumétrica de 

mistura CO:H2 : 3 NL gcat
-1 h-1; velocidade de agitação: 750 rpm; quociente H2/CO 
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O primeiro tipo de dependência da conversão de CO com o tempo de reação, observado nos 

catalisadores reduzidos a 250 oC e 400 oC, sugere um catalisador inicialmente pouco ativo, cuja 

atividade é aumentada com o tempo. O último tipo é normalmente observado nos catalisadores SFT: 

uma conversão inicial que diminui com o tempo de reação, fruto da desativação natural do 

catalisador. Deve ser notado, entretanto, que as conversões finais de CO dos catalisadores tratados a 

320 oC e a 400 oC são maiores do que as apresentadas pelo catalisador de Co, embora as amostras de 

catalisadores tenham aproximadamente o mesmo teor de Co. A baixa conversão de CO obtida com o 

catalisador de CoB pré reduzido a 250 oC deve ser atribuída à desativação do catalisador pela 

presença de óxidos não reduzidos durante a etapa de redução. À medida que estes óxidos vão sendo 

reduzidos devido à presença de H2

Com o intuito de obter explicações sobre o porquê destas diferenças na atividade catalítica das 

amostras de CoB(Pd)-γ-Al

 no meio reacional, observa-se um aumento nas conversões de 

CO.    

2O3, em função da temperatura e do modo de preparação, foi realizado um 

trabalho de caracterização destes materiais por diferentes técnicas. Quimissorção de H2 foi utilizada 

para avaliar a densidade de sítios ativos (para adsorção de H2). Redução à temperatura programada, 

foi utilizada para estudar a reatividade dos catalisadores frente a H2

 

, em diferentes temperaturas. A 

análise das diferentes fases presentes no catalisador foi feita por Difratometria de raios X. Os 

resultados deste estudo serão apresentados e discutidos à seguir.  

4.2.3.  Caracterização dos catalisadores de CoB/Pd-Al2O

Os catalisadores testados foram caracterizados pela quimissorção de H

3 

2

 

 para avaliar a densidade 

de sitios ativos . Os resultados são mostrados na tabela 4.2. 
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 Tabela 4.2. Resultados de quimissorção de H2

amostra 

 das amostras de catalisadores testadas.  

Tred / o gC*  %Cocat %Pd † mmol H2(g) gCo
-1

  

Co/Pd-Al2O 320 3 0,281 11 0,0335 3,26 

Co/Pd-Al2O 350 3 0,297 11 0,0335 3,63 

CoB/Pd-

Al2O 250 3 0,236 13.4 0,0335 

0,197 

CoB/Pd-

Al2O 320 3 0,228 13.4 0,0335 

1,71 

CoB/Pd-

Al2O 400 3 0,252 13.4 0,0335 

2,65 

*temperatura de redução sob fluxo de H2

†percentagens dadas em massa do metal por massa de catalisador. 

 por 10 h.  

 

O catalisador de Co/Pd-Al2O3 preparado por impregnação úmida apresentou maior densidade de 

sítios ativos de adsorção de H2 proporcional à quantiadade de H2 dessorvida, do que os catalisadores 

de CoB/Pd-Al2O3. Além disso, a densidade de sítios ativos nos catalisadores de CoB/Pd-Al2O3 

A comparação dos resultados de quimissorção de H

aumentou à medida em que a temperatura de redução da amostra aumentava de 250 para 400. Este 

último resultado é esperado, já que quanto maior a temperatura de redução, espera-se que seja menor 

a quantidade de metal na fase óxido no catalisador.  

2 com os dos testes de SFT entretanto mostra 

algumas aparentes contradições. O catalisador de Co/Pd-Al2O3 apesar de ter apresentado maior 

densidade de sítios ativos, apresentou conversões em torno de 40 % (figura 4.21.), enquanto que os 

catalisadores de CoB/Pd-Al2O3

Para ter um melhor entendimento sobre a química superficial dos catalisadores, foram feitos 

experimentos de RTP em fluxo de 10 % H

 apresentaram conversões de CO em torno entre 50 e 60 %, mesmo 

apresentando menores densidades de sítios ativos de quimissorção de hidrogênio.  

2 em Ar. A figura 4.22. mostra as curvas de RTP obtidas 

da amostra calcinada de Co/Pd-Al2O3 preparada por impregnação úmida, e de amostras de CoB/Pd-

Al2O3 (calcinada e não calcinada).   
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A curva de RTP da amostra de Co/Pd-Al2O3 mostra uma forma típica, com dois picos de 

consumo de H2. Um localizado entre 150 e 250 oC (pico a) e outro, mais largo, localizado entre 250 

oC e 550 oC (pico b). O primeiro pico é relacionado com a redução de Co3O4 a CoO. O segundo 

pico, relacionado com a redução de CoO a Co0. (Jacobs et al., 2007). Outra região de consumo de H2 

é também observada a temperaturas acima de 720 oC, devida à formação de óxidos de cobalto 

fortemente estabilizadas por Al2O3

A curva de RTP obtida do catalisador de CoB apresenta um padrão completamente diferente. Ao 

contrário do observado na amostra de Co, os picos de consumo de H

 (Chu et al., 2007).  

2 obtidos nas amostras de 

CoB/PdAl2O3 aparecem somente acima de 300oC, seguidas por picos menos intensos localizados em 

550 e 750oC e por último, um pico largo, localizado em 950o

Desse estudo de RTP das amostras de catalisadores CoB/Pd-Al

C.  

2O3 conclui-se que a presença de 

boro leva a um aumento na temperatura de redução do Co à fase metálica, o que concorda com as 

observações feitas por quimissorção de H2

 

. Possivelmente, a presença de quantidades consideráveis 

de boro faz com que sejam formadas fases bastante estáveis onde o Co encontra-se no estado iônico, 

como mostrado pelas equações 4.4 a 4.8 (Glavee et al., 1992,1993).  
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Figura 4.22. Curvas de RTP dos catalisadores de Co. Condições: 10% H2 diluídos em Argônio. Fluxo de mistura gasosa: 

30 mL min.-1. Programa de temperatura: 25 a 1150oC, 10oC min-1

 
. 

2 Co2+
(aq) + 5 BH4

-
(aq) + 11 H2 → O Co2B + BO2

- + 16.5 H2(g) + 3 B(OH) r.(4.9) 3 

Co2+
(aq) + 2 BO2 → - Co(BO2) r.(4.10) 2 

4 Co2B + 3 O → 2(aq) 8 Co0(s) + 2 B2O r.(4.11) 3 

B2O3 + 3 H2 → O 2 B(OH) r.(4.12) 3 

3 Co(BO2)2 →   Co3(BO3)2 + 2 B2O r.(4.13) 3 

 

Entre os produtos formados, alguns cobaltoboratos podem ser formados (reações 4.9 e 4.13). 

Como já mencionado anteriormente, a etapa de calcinação de precursores de catalisadores de Co 

disperso em γ-Al2O3 

Dos testes catalíticos, observou-se que foram obtidas taxas de conversões de CO 

consideravelmente mais altas com os catalisadores de CoB/Pd-Al

leva à formação de compostos entre íons Co(II) e a alumina, chamadas de 

cobaltoaluminatos. Nestas estruturas, o íon Co (II) é estabilizado e somente reduzido a temperaturas 

mais altas. Pode-se considerar também que o íon de Co(II) seja estabilizado por estes cobaltoboratos. 

2O3 preparados por deposição 
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química do que com o catalisador de Co/Pd-Al2O3 preparado pelo método usual de impregnação 

incipiente. Vimos também que a presença de boro faz com que a temperatura de redução de Co seja 

mais elevada. Deve-se lembrar entretanto que, com catalisadores de Co, os produtos da SFT são 

hidrocarbonetos e água. Possivelmente, as impurezas de boro sejam solubilizadas na presença de 

vapor de água superaquecido (230o

 

C) deixando para expondo partículas de Co na fase metálica mais 

dispersas.    

4.2.4. Conclusões 

Uma amostra de CoB disperso sobre γ-Al2O3 contendo 11 % em massa de Co e 24 % at. de boro 

foi preparada por redução química com NaBH4 e caracterizada por quimissorção de H2 e RTP. 

Alíquotas dessa amostra submetidas à pré-redução a 250, 320 e 400oC  foram submetidas a testes de 

hidrogenação catalítica de CO (Síntese de Fischer Tropsch). Uma amostra de catalisador de Co 

preparada utilizando-se a mesma alumina ativada com Pd (utilizada para preparar o catalisador de 

CoB/Pd-Al2O3

Observou-se que a presença de boro no catalisador faz com que a redução do Co se dê a 

temperaturas mais altas e por isso foi observada uma menor densidade de sítios ativos de 

quimissorção de hidrogênio, comparativamente ao catalisador de Co/Pd-Al

) foi submetida ao teste catalítico à guisa de comparação.  

2O3, preparado pelo 

método usual de impregnação do substrato com solução de Co(NO3)2. Entretanto, os catalisadores 

contendo boro apresentaram taxas de conversão sensivelmente mais altas do que o catalisador de 

Co/Pd-Al2O3

Este estudo teve como objetivo verificar se o método de preparação de catalisadores à base de Co 

para a SFT por deposição química levaria ou não à obtenção de um catalisador mais ativo para este 

tipo de reação. Pelos resultados obtidos, observa-se que sim. Entretanto, deve-se ressaltar que, 

comparado com o método usual de impregnação em solução de Co, a preparação por deposição 

química tem como desvantagem principal o fato de ser impossível o controle do teor de Co no 

, possivelmente porque o boro (presente na forma de boratos associados ao Co) é 

lixiviado pela água, um dos produtos da SFT.  
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catalisador o que, em nossa opinião, torna inviável alguma possibilidade de aplicação prática deste 

processo.  
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4.3.  Preparação, caracterização e testes da SFT de catalisadores de Co com metais do grupo 11 

suportados sobre Al2O3

Este ítem trata dos resultados do estudo sobre o uso de metais do grupo 11 como promotores de 

catalisadores de Co/γ-Al

. 

2O3

    

 para a SFT preparados por impregnação. Dividiremos este capítulo em 

duas partes, que constarão da caracterização dos catalisadores e de resultados de testes dos mesmos 

na reação de Fischer-Tropsch.  

4.3.1.  Resultados da caracterização. 

4.3.1.1. Isotermas de fisissorção de N2, TPR, Quimissorção de H2/Titulação com O2

As áreas superficiais e a estrutura dos poros dos precursores calcinados dos catalisadores de Co-

γAl

.  

2O3 com diferentes metais do grupo 11 foram determinadas pelo método das isotermas de 

adsorção física de N2

 

. Os resultados são apresentados na tabela 4.3. Observa-se que a área superficial 

das amostras de catalisador diminui consideravelmente na presença de Co impregnado na alumina. 

Entretanto, a adição dos metais do grupo 11 não parece exercer qualquer alteração tanto nas áreas 

superficiais quanto nos volumes dos poros, a menos da amostra contendo 5,05 % de Au, na qual é 

observada uma diminuição nestes valores.  

Tabela 4.3.  Resultados de medidas de isotermas de fisissorção de N2

amostra 

.  

% at.* área BET  (m2 volume do poro (BJH) / cm/g) 3g-1 

γ-Al2O  3 211 0,508 

15%Co/Al2O  3 156,0 0,3295 

15%Co / 0,033% Cu Co99,8Cu 152,2 0,2 0,3309 

15%Co / 0,49% Cu Co97,07Cu 158,4 2,93 0,3335 

15%Co /1,63% Cu Co90,85Cu 156,6 9,15 0,3202 

15%Co / 0,055% Ag Co99,8Ag 162,3 0,2 0,3404 

15%Co / 0,83% Ag Co97,07Ag 158,9 2,93 0,3312 

15%Co / 2,76% Ag Co90,85Ag 150,7 9,15 0,3139 

15%Co / 0,10% Au Co99,8Au 163,0 0,2 0,3300 

15%Co / 1,51% Au Co97,07Au 155,9 2,93 0,3105 

15%Co / 5,05% Au Co90,85Au 130,2 9,15 0,2807 

*percentagens atômicas, calculadas pelas relações entre as quantidades molares do metal do grupo 11 e o 

número total de moles de metais no catalisador.   
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Na figura 4.23 são apresentados os perfis de RTP para os catalisadores contendo diferentes teores 

de Cu, Ag e de Au. Pode-se observar no perfil de RTP da amostra contendo apenas Co que há duas 

regiões de consumo de H2 bastante definidas que, como já mencionado na introdução (seção 2.3), 

correspondem à redução em duas etapas de Co3O4. O primeiro pico, observável em c.a. 330 oC, 

corresponde à redução de Co3O4 a CoO. O segundo pico, localizado no intervalo de temperaturas 

entre 600 e 750 oC, corresponde à redução de CoO a Co0

Com a adição de metais do grupo 11 em diferentes concentrações, podem ser observadas 

interessantes tendências: 

.  

• Cobre: a adição de 0,033 % (em massa) de Cu, correspondente a 0,2 % at. de Cu, não causa 

modificações no perfil de RTP da amostra. Contudo, o aumento do teor de Cu para 0,49 % 

(2,93 % at.) causa a diminuição do consumo de H2 na região entre 450 e 700 oC e o 

concomitante aumento no consumo na região entre 250 e 450 oC. Com 1,63 % de Cu (9,15 % 

at.) há inclusive o aparecimento de um intenso pico de consumo de H2 em c.a. 270 oC, 

juntamente com o total desaparecimento da região de consumo de H2 localizada entre 450 e 700 

oC, indicando que o processo de redução se dá quase que totalmente já a c.a. 270 o

• Prata: Um sensível deslocamento da temperatura de redução de CoO a Co

C. 

0 na região de 

temperaturas acima de 400 oC já pode ser observado mesmo em 0,055 % (0,2 % at.) de Ag, 

diferentemente do observado na amostra contendo o mesmo teor de Cu. Outro fato interessante 

é que um pico de redução em baixas temperaturas (232oC) já pode ser observado em 0,055 % 

(2,93 % at.) e é deslocado para temperaturas ainda mais baixas (206 o

• Ouro: Uma pequena quantidade de Au (0,10%; 0,2 % at.) deslocou ambos os picos de redução 

de c.a. 70 

C) quando em 2,76 % 

(9.15 % at.) de Ag.  

oC. Quantidades maiores causaram a aproximação (em 1,51% de Au; 2,93% at.) e 

finalmente fusão (5,05%; 9.15 % at.) de ambos os picos de redução à temperatura aproximada 

de 340 oC. 
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Figura 4.23. Curvas de RTP dos catalisadores de Co com metais do grupo 11. Percentagens atômicas do metal (Me) no 

promotor em relação ao teor total de metal na amostra. Condições: 10% H2 diluídos em Argônio. Fluxo de mistura gasosa: 

30 mL min.-1

 
.  

• A influência de Cu, Ag e Au no comportamento da redução dos óxidos de cobalto se dá de 

maneira diferente. O primeiro pico de redução (localizado em temperaturas abaixo de 300 oC) 

aparece em temperaturas bem mais baixas em presença de Ag do que de outros metais. O Au, 

entretanto, reduz sensivelmente a temperatura de aparecimento do segundo pico de 580 oC (no 

catalisador não-promovido) para 357 oC. O cobre mostrou-se o metal menos efetivo na 

promoção da redução do Co. Considerando-se que os picos observados no perfil de RTP da 

redução de Co correspondem, respectivamente, à redução de Co3O4 a CoO e de CoO a Co0, Au 

parece ser o promotor mais efetivo dentre os metais testados, já que promove a redução de CoO 
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a Co0

Como já mencionado, o segundo pico de redução, localizado a temperaturas mais altas, 

corresponde à redução CoO a Co

, mais efetivamente, mesmo presente em baixos teores no catalisador. A figura 4.24. 

ilustra essa variação para os catalisadores com teores intermediários de promotor (2,93 % at.).   

0. Na figura 4.24 pode-se observar que a ordem de efetividade para 

a promoção deste processo é Au > Ag > Cu. Entretanto, considerando-se o pico de redução 

localizado a temperaturas mais baixas, correspondente à redução de Co3O4
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 Co97,07Cu2,93

 Co97,07Ag2,93

 Co97,07Au2,93

 a CoO, há uma inversão  

da ordem de efetividade de promoção. Neste caso, a ordem é Ag > Au > Cu. Isso indica que, apesar 

de serem elementos do mesmo grupo, Cu, Ag e Au parecem exercer promoção do Co por 

mecanismos diferentes.  

 

Figura 4.24. Curvas de RTP dos catalisadores de Co com a quantidade correspondente a 2.93% at.(em relação ao Co). 

Condições: 10% H2 diluídos em Argônio. Fluxo de mistura gasosa: 30 mL min.-1.  
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Estes estudos de redução à temperatura programada mostram que a presença do metal do grupo 11 

efetivamente faz com que as duas etapas de redução do Co, caracterizada pelos dois picos de redução 

observados na maioria dos espectros de RTP, ocorra a temperaturas mais baixas. Além disso, Au e 

Ag apresentam atividade promotora mais efetiva do que Cu, o que pode ser visto pelos maiores 

deslocamentos das regiões de consumo de H2

Os resultados de RTP fornecem informações preliminares e qualitativas sobre a influência dos 

promotores. Entranto, no estudo de catalisadores metálicos, aspectos quantitativos tais como que 

fração do Co no catalisador que está efetivamente na fase metálica (percentagem de redução), ou que 

fração do Co metálico está exposta à superfície (percentagem de dispersão) são muito importantes, 

pois conclusões importantes sobre a atividade do catalisador podem ser obtidas através da correlação 

destes aspectos com resultados dos testes reacionais. Como já mencionado na introdução (seções 

1.7.2 e 3.2.3.2), estas informações podem ser obtidas através da técnica de Quimissorção de 

H

 para temperaturas mais baixas.   

2/Titulação por pulsos de O2

Para determinar a influência da concentração do promotor nas percentagens de redução e de 

dispersão dos catalisadores, foram efetuadas medidas de quimissorção, seguidas por titulação com 

pulsos de O

. 

2. Os resultados deste estudo são apresentados na tabela 4.4. Nos cálculos, foram 

utilizadas as quantidades molares de H2 dessorvida e de O2 consumida, respectivamente, nas etapas 

de dessorção de H2

• A adsorção dissociativa de uma molécula de H

 e de reoxidação da amostra de catalisador. Foi considerado que:  

2

 

 ocupa dois sítios metálicos, segundo a 

reação:   

2 M(s)
0 + H → 2 2 M-H (4.1) 

 

• A adsorção dissociativa de H2 apresenta a mesma estequiometria tanto no Co quanto no 

metal promotor. Após o processo de redução, o metal promotor encontra-se completamente 

reduzido. 
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• Co0 é oxidado a Co3O4 durante a titulação com pulsos de O2, já que este óxido é a forma 

mais estável a 350 o

• Cu

C, temperatura utilizada no experimento (Greenwood & Earnshaw, 

2004).  

0

• Ag

 é oxidado a CuO. 

0 e Au0, não são oxidados durante a titulação com O2, já que seus óxidos Ag2O e Au2O3 

decompõem-se a temperatura acima de 160 oC (Greenwood & Earnshaw, 2004), muito 

abaixo, portanto, da temperatura utilizada na titulação das amostras com pulsos de O2       

(350 o

Observa-se que, com exceção do cobre, altos valores de percentagem de redução são obtidos já em 

pequenas quantidades de metal promotor. Como é esperado, a percentagem de redução do Co 

aumenta em função do aumento da concentração do metal promotor, independente da sua natureza. 

Além disso, Ag e Au são mais eficientes na promoção da reducibilidade do Co, apresentando, 

aproximadamente, percentagens de redução de Co similares em torno de 80 a 99%, já em 

quantidades intermediárias de metal promotor. As percentagens de dispersão corrigidas (fração de 

Co metálico exposto à superfície em relação ao Co na fase metálica), são similares, situando-se em 

uma região em torno de 11 a 15 %, independentemente da natureza ou concentração do metal 

promotor.      

C). 

Como mencionado anteriormente (seção 2.3.), pequenas quantidades de metais nobres (Pt, Pd, Ir, 

Rh, Ru) promovem a redução do Co a temperaturas mais baixas pelo fato de tais metais catalisarem a 

dissociação da molécula de H2, gerando hidrogênio atômico. Estas espécies de hidrogênio altamente 

reativas migram para regiões vicinais à partícula do metal promotor e reagem com o oxigênio 

contido nos óxidos de cobalto. É interessante notar entretanto, que, mesmo sendo conhecidos como 

maus catalisadores para a dissociação de H2 (Bond, 1962), Cu, e especialmente, Ag e Au promovem 

a redução do Co. Uma outra explicação para esta atividade promotora seria a de que os promotores 

do grupo 11 podem promover a redução do Co não por geração in-situ de hidrogênio atômico, mas 

de alguma forma, por transferência eletrônica entre o metal nobre e Co localizado próximo ao 
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núcleo metálico formado. De fato, imagens de microscopia de varredura de transmissão (STM) de 

partículas de Au evaporadas sobre filmes monocristalinos de Ni indicam que os átomos de Ni 

próximos a partículas de ouro apresentam maior densidade eletrônica (Nielsen et al., 1993).  

O objetivo do presente trabalho era verificar se os metais de transição poderiam alterar tanto a 

atividade catalítica quanto a seletividade do Co para a SFT. Isso, associado à falta de tempo hábil, 

nos impediu de investigar o mecanismo de promoção da redução do Co e se há ou não transferência 

eletrônica entre o metal promotor e o Co. Contudo, sugere-se esse estudo como um projeto futuro.   
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Tabela 4.4. Valores de percentagem de dispersão e de redução dos catalisadores testados. 

 
promotor 

 
μmol H2 

dessorvido 
gcat

 

-1 

total μmol O2 
consumido 

gcat

 

-1 

% (m/mcat.

 
) %(npromo/nCo + 

npromo

 

) 
% 

cobertura

 

† 
% dispersão 

(não 
corrigida)* 

 
%dispersão 
(corrigida)* 

 
% redução** 

 
D / nm‡ 

------- 72 846 0 0 0 5,7 11,4 49,8 7,2 
Cu 82 905 0,033 0,20 3,16 6,4 12,0 53,3 - 
Cu 140 1217 0,49 2,93 27,53 10,7 15,2 70,3 7,4 
Cu 172 1712 1,63 9,15 74,56 12,3 13,1 93,9 7,7 
Ag 132 1290 0,055 0,20 1,93 10,4 13,7 75,9 - 
Ag 158 1470 0,83 2,93 24,35 12,1 13,9 87,0 7,4 
Ag 145 1663 2,76 9,15 88,23 10,1 10,3 98,2 6,9 
Au 94 1000 0,10 0,20 2,70 7,4 12,6 58,8 - 
Au 194 1597 1,51 2,93 19,76 14,4 15,3 94,3 7,0 
Au 192 1383 5,05 9,15 66,77 13,3 16,0 83,2 7,3 

† estimativa da quantidade de átomos de metal promotor (Cu, Ag ou Au) em cada 100 átomos metálicos localizados na superfície. Considera-se que, após a redução, o metal 

promotor encontre-se na fase metálica no catalisador reduzido e seja totalmente segregado para a superfície. Desta forma, o cálculo da percentagem de cobertura da fase 

metálica do catalisador é feito utilizando-se a fórmula:  

 =  

 

onde nG11 representa a quantidade molar do metal promotor (por grama de catalisador) e nCo(superfície)

 

 a quantidade molar de Co na superfície por grama de catalisador. 

Considera-se também que H adsorve-se sobre tanto sobre Co quanto sobre o metal promotor, ambos localizados na superfície da partícula metálica, com estequiometria: 

2 M(s)
0 + H → 2 2 M-H 

*percentagem de dispersão não corrigida representa a razão entre a quantidade de mols de átomos metálicos na superfície e a quantidade total de átomos por grama da 

amostra. Na percentagem de  dispersão corrigida leva-se em conta que nem todo o Co encontra-se na fase metálica após o processo de redução do catalisador.  

 

** percentagem de redução é a quantidade total (Co + promotor) de metal reduzida, em relação ao total de metal na amostra. Na percentagem de redução de Co, não é levada 

em consideração a redução do metal promotor.   

 

‡ estimado a partir dos difratogramas de raios X das amostras calcinadas, considerando-se que o diâmetro da partícula metálica advinda da redução do catalisador seja 75% 

do  diâmetro da partícula do metal na forma do óxido (Cullity & Stock, 2001). 
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4.3.1.2. Estrutura da fase metálica nos catalisadores (XRD, XANES, EXAFS). 

Para determinar a estrutura das partículas metálicas formadas, amostras de catalisadores foram 

analisadas tanto por difratometria de raios X quanto por espectroscopia de absorção de raios X. A 

figura 4.25. mostra padrões de difração de raios X de amostras de catalisador calcinadas a 350oC por 

10h. Observa-se que as únicas fases cristalinas presentes nos catalisadores calcinados são γ -Al2O3 

(com picos de difração localizados em 2θ =  31,53º) e Co3O4 (picos localizados em 2θ = 36,90º e 

59,50º). A única exceção foi encontrada nas amostras contendo Au, nas quais podem ser observados 

picos característicos de Au fcc. Os diâmetros médios das partículas de Co0 (apresentados na tabela 

4.4) foram estimados através do cálculo do diâmetro médio das partículas de Co3O4, calculado do 

pico de difração pelo plano (3 1 1) do Co3O4, localizado em 2θ = 36,90. Considerou-se nos cálculos 

que Co0 tem aproximadamente 75% do diâmetro de uma partícula de Co3O4 [Cullity & Stock, 2001]. 

Os diâmetros médios das partículas não variaram consideravelmente com o tipo ou teor de metal 

promotor, ficando restritos no intervalo entre 6,9 – 7,7 nm.  

Figura 4.25. Difratogramas de raios X de amostras de Co(Me)-γAl
 

2O3 (Me = Cu, Ag, Au).  (a) 15%Co/γ-Al2O3; (b) 

0,49% Cu/15%Co/γ- Al2O3; (d) 0,83% Ag/15%Co/γ- Al2O3; (e) 2,76% Ag/15%Co/γ- Al2O3; (f) 1,51% Au/15%Co/γ- 

Al2O3; (g) 5,05 % Au/15%Co/γ- Al2O3

Para caracterizar mais detalhadamente a estrutura da fase metálica dos catalisadores, amostras 

dos mesmos foram também analisadas por Espectroscopia de Absorção de Raios X 

. 
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(XANES/EXAFS). Como já mencionado na seção 1.7.3., a região do espectro XANES 

aproximadamente 50 keV acima da energia limiar de absorção de raios X pelo elemento em questão 

fornece informações sobre o estado de oxidação do mesmo. Quando um elemento metálico encontra-

se oxidado, observa-se que, em energias imediatamente acima do limiar de absorção, a absortividade 

é bastante alta. Isso reflete a maior probabilidade de promoção de elétrons internos (das camadas K 

ou L, dependendo do metal em questão) aos níveis de maior energia, os quais no metal oxidado 

encontram-se desocupados no metal oxidado. Esta região de alta absortividade é também chamada 

de linha branca. Pelo contrário, se o elemento metálico em questão apresenta-se na forma reduzida 

(metálica), a linha branca do espectro de XANES apresenta bem menor intensidade.  

Os resultados dos estudos de XANES da borda K do Co são apresentados nas figuras 4.26 e 

4.27. Devido ao tempo exíguo de realização dos experimentos e para maximizar as eventuais 

diferenças devidas à presença dos metais promotores, foram estudadas apenas as amostras com 

maior teor de metal promotor, a saber: 1,63% Cu/15% Co-Al2O3, 2,76% Ag/15% Co-Al2O3, 5,05% 

Au/15% Co-Al2O3, além da amostra de catalisador de Co sem promotor. Como referências, foram 

utilizadas uma folha de cobalto metálico e uma amostra de catalisador de 15% Co/Al2O3

Os espectros normalizados de XANES das referências e dos catalisadores de cobalto são 

mostrados na figura 4.26. O procedimento de pré-tratamento das amostras para análise 

espectroscópica consiste na redução das mesmas por um período de 10 h em fluxo de H

.  

2 a 350oC e 

passivação com mistura de 1% O2 em He à temperatura ambiente, por um período de 

aproximadamente 5 h. Este é um procedimento normal de preparação de amostras de catalisadores 

metálicos, uma vez que visa a formação de uma camada apassivante de óxidos apenas superficial 

sobre as nanopartículas metálicas do catalisador, sem contudo total mudança na sua estrutura. A não 

apassivação do catalisador em atmosfera com baixo teor de O2 poderia levar à oxidação violenta da 

fase metálica finamente dispersa sobre a alumina e, portanto, a uma indesejável descaracterização da 

amostra, durante o seu manuseio. No local das análises de XANES (descrito com mais detalhes na 

seção experimental), a amostra passivada é então reduzida por 30 min. a 350oC sob atmosfera de H2 
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40% (em He). Utiliza-se este procedimento de redução/passivação uma vez que não se dispõe de 

tempo de equipamento o suficiente para a redução in-situ por períodos prolongados.  

Pode-se observar na figura 4.26. que os espectros das amostras contendo metais do grupo 11 

apresentavam linhas brancas sensivelmente mais intensas do que na amostra de Co puro, indicando 

que as amostras de catalisador promovido não estavam totalmente reduzidas, apresentando ainda 

certa quantidade de óxidos.   

 

Figura 4.26.  Espectros XANES das referências e dos catalisadores de Co após a redução de amostras que sofreram pré-

tratamento de redução/passivação. Amostras: (a) 15%Co/Al2O3; (b) 1,63%Cu-15%Co/Al2O3; (c) 2,76%Ag-

15%Co/Al2O3 e (d) 5,05%Au-15%Co/Al2O3. Referências: (e) filme de Co0 ;  (f) CoO em uma amostra de 15%CoAl2O3 a 

350 oC sob atmosfera de H2

Estes resultados iniciais mostraram-se um tanto desapontadores, uma vez que eram contrários ao 

efeito esperado com a adição de promotores, que era a promoção da redução do catalisador. Da 

mesma forma, estes resultados eram contrários ao observado nos estudos de RTP e Quimissorção de 

H

.  

2/Titulação com O2 realizados com essas amostras, os quais indicavam redução quase que total do 

Co no catalisador, em presença de promotor. A diferença entre os experimentos de XANES e de 
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RTP/Quimissorção foi de que, no segundo experimento, as amostras não foram submetidas a pré-

tratamento de passivação.  

Com o objetivo de verificar se com a passivação do catalisador houve oxidação irreversível do 

metal promotor, foram feitos espectros de XANES na amostras nas bordas de absorção de Cu, Ag e 

de Au. Na figura 4.27. são apresentados os espectros XANES nas energias próximas ao limiar de 

absorção K do Cu, K do Ag e LIII

 

 do Au. Observa-se, pela similaridade com os padrões metálicos 

que o promotor encontra-se essencialmente na fase metálica no catalisador reduzido, 

independentemente se a amostra recebeu tratamento de redução passivação ou se foi diretamente 

reduzida in-situ.     
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

    
Figura 4.27.  Espectros XANES dos metais promotores de amostras calcinadas reduzidas in situ na célula experimental. (a) 

Cu; (b) Ag; (c) Au em amostras de catalisadores de Co-γAl2O3. (a) Borda K do Cu: Cu0 (tracejado); 1,63%Cu-

15%Co/Al2O3 após redução direta do catalisador calcinado (linha contínua); Cu2O (linha pontilhada); CuO (linha traço-

ponto);  (b) Borda K do Ag: Ag0 (tracejado);  2,76%Ag-15%Co/Al2O3 após redução direta do catalisador calcinado (linha 

contínua); Ag2O (linha pontilhada); e AgO (linha traço-ponto); (c) borda LIII do  Au: Au0  (tracejado); 5,05%Au-

15%Co/Al2O3 após redução direta do catalisador calcinado (linha contínua); AuCl (linha pontilhada); Au2O3 (linha traço-

ponto). 



143 
 

A comparação dos resultados de Quimissorção de H2

Procedemos aos mesmos experimentos de XANES, desta vez sem a utilização do procedimento 

de redução/passivação, contudo, somente com a redução in-situ por 30 minutos a 350

 com os de XANES tornou evidente que as 

amostras, uma vez reduzidas e passivadas não poderiam mais ter seu nível de redução recuperado 

com um tratamento redutivo posterior, embora essa hipótese parecesse ao mesmo tempo bastante 

improvável,  já que não havia sido observada em catalisadores de Co promovidos por outros metais 

(Pt, Ru, Re) (Jacobs, 2007). Entretanto, vimos também que a fase do metal promotor recuperava seu 

estado metálico após a redução in-situ.  

oC e com fluxo 

de mistura 40% H2

Os espectros normalizados de XANES nas energias limiares de absorção K do Co dos 

catalisadores reduzidos in-situ são apresentados na figura 4.27. Observa-se que os espectros dos 

catalisadores promovidos por Cu, Ag e Au (linhas b, c e d, respectivamente) são parecidos como 

espectro da folha de Co, o que indica que nestas amostras, Co estava essencialmente na fase 

metálica.   

 em He.      

Vemos, como mostrado na figura 4.28., que as amostras de catalisadores são quase que 

totalmente reduzidas no procedimento de redução rápida feita na própria célula de espectroscopia de 

raios X (40% H2/He, 350oC, 30 min.). Para continuar nossos estudos, consideramos então, ser essa a 

condição experimental que mais se aproxima das condições encontradas tanto nos estudos de 

Quimissorção de H2 quanto nos testes catalíticos para a SFT, já que nestes testes, as amostras não 

receberam tratamento de passivação, sendo portanto testadas logo após o tratamento de redução por 

10 h sob fluxo de H2. Portanto, a análise de EXAFS das amostras nos dá informações estruturais que 

podem ser correlacionadas com os outros resultados da caracterização dos catalisadores, mesmo que 

as condições de pré-tratamento fossem diferentes. Os resultados da análise da região EXAFS dos 

espectros destas amostras serão apresentados e discutidos a seguir. Posteriormente, serão 

apresentados os resultados da análise dos espectros de EXAFS das amostras submetidas a 
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tratamentos de passivação com o intuito de entender o porquê da perda da atividade promotora do 

metal do grupo 11. 

 

Figura 4.28.  Espectros XANES das referências e dos catalisadores de Co após a redução direta (sem pré-tratamento de 

redução/passivação) de amostras de catalisador. Amostras: (a) 15%Co/Al2O3; (b) 1,63%Cu-15%Co/Al2O3; (c) 2,76%Ag-

15%Co/Al2O3; e (d) 5,05%Au-15%Co/Al2O3. Referências: (e) filme de Co0; (f) CoO em uma amostra de 15%CoAl2O3 a 

350 oC sob atmosfera de H2

 
.  

Como mencionado anteriormente na seção 1.7.3., a análise dos espectros de absorção na região 

de EXAFS forneceria informações sobre a estrutura atômica das partículas metálicas na amostra do 

catalisador. Ou seja, poderemos verificar: 

• se há ou não interações entre o Co e os metais promotores do grupo 11, ou se ambas as 

fases metálicas são separadas entre si, no catalisador reduzido; 

• se óxidos de cobalto permanecem no catalisador, mesmo após tratamento de redução; 

• em que forma está o promotor (óxido ou metal); 
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• o que muda na interação promotor/Co por conta do tipo de pré-tratamento feito na 

amostra.  

Nestas análises, consideramos que nas nossas amostras podemos ter as seguintes fases: Co 

metálico, óxido de cobalto (majoritariamente na forma de CoO) e fases mistas entre Co e elementos 

do grupo 11. Cobalto na fase metálica normalmente apresenta-se em um arranjo cristalino hexagonal 

(com uma esfera de coordenação primária de 12 átomos de Co), com uma distância interatômica 

mínima de aproximadamente 2,5 Å. O CoO, por sua vez, apresenta-se com uma simetria tetragonal, 

pela qual as distâncias mínimas Co-Co e Co-O são respectivamente 7 Å e 3,5 Å (Teo, 1986).  

Os resultados de EXAFS no limiar de absorção K do Co de amostras reduzidas in situ são 

apresentados nas figura 4.29. Na coluna de gráficos da esquerda, são apresentados os espectros de 

k1χ em fu nção de k e, na coluna do meio, os resultados das simulações do espectro simulando 

elétrons espalhados pela 1ª esfera de coordenação de átomos de Co inseridos em um retículo 

cristalino de Co fcc. Observa-se nos gráficos k1

As transformadas de Fourier destes sinais (juntamente com suas simulações), em função da 

distância do átomo absorvedor da radiação X (que neste caso é o Co), são apresentadas na coluna 

direita da figura 4.29. Observa-se a formação de picos de diferentes intensidades e em diferentes 

valores de r. Como já mencionado na seção 1.7.3., nem todos os picos são referentes 

necessariamente a espalhamentos por átomos vizinhos, sendo que alguns deles são provenientes 

simplesmente de artefatos inerentes à natureza desta manipulação matemática (Asakura, 1996). Por 

isso é importante a interpretação destes dados comparando-se os resultados experimentais com 

simulações. O gráfico da transformada de Fourier referente ao catalisador de Co não promovido 

(primeira figura no canto superior direito) é comparado com a simulação considerando fases mistas 

de Co metálico e de CoO. Observa-se a presença de três picos relativos às fases CoO e Co

χ(k) vs. k que é boa a concordância entre as curvas 

experimental e simulada.  

0, 

localizados em valores de r entre 1 e 4 Å.  Estes três picos são referentes às ligações presentes na 

fase CoO: Co-O e de Co-Co, cujas distâncias são aproximadamente 2 e 3Å; e na fase Co0, cuja 
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distância interatômica é de aproximadamente 2,5 Å é também observável. Os valores exatos das 

distâncias calculadas na simulação são apresentados na tabela 4.5. 

Os gráficos de FT vs. r dos catalisadores promovidos por 1,63 % Cu, 2,76 % Ag e 5,05% Au 

apresentam perfis bastante diferenciados do observado na amostra não promovida. Nestes últimos, os 

picos referentes à fase Co-O desaparecem quase que completamente, permanecendo apenas o pico 

relacionado à distância Co-Co na fase Co0

Na Tabela 4.5. são apresentados os resultados numéricos das simulações referentes aos espectros 

de EXAFS das amostras de catalisador reduzidas in-situ. As distâncias interatômicas de Co-O e Co-

Co, na fase CoO, e Co-Co na fase Co

, o confirma o que foi observado por XANES, que o Co 

nestes catalisadores promovidos está essencialmente na fase metálica.       

0

Um parâmetro bastante importante que também pode ser calculado a partir do tratamento de 

espectros de EXAFS é o número médio de coordenação das partículas (N

 (designadas como colunas “R” (em Å) na tabela 4.3.) 

concordam com os valores tabelados destes valores (Teo, 1986).  

Co-Co

Uma relação quantitativa entre N

). Este número é 

proporcional ao diâmetro médio das partículas. 

Co-C o e o diâmetro médio das partículas de Co no catalisador  

exige a consideração de que as partículas assumam uma determinada forma geométrica. Como 

nossos catalisadores são bimetálicos, pode haver a existência tanto de partículas individuais de Co e 

do metal promotor quanto de partículas formadas pelos dois metais. Dada a heterogeneidade do 

nosso sistema, optamos por uma relação qualitativa entre NCo-C o e o tamanho médio das partículas, 

considerando que quanto menor esse número, menor será o diâmetro médio das partículas. Observa-

se na tabela 4.3. que, os NCo-Co encontram-se em ordem crescente, sendo que o catalisador não 

promovido apresentou o menor NCo-Co (1,97±0,43).  
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Figura 4.29. Resultados de EXAFS no limiar de absorção K do Co após redução direta do precursor calcinado do 

catalisador 350 oC por 30 min. em mistura 40% H2/ He. (esquerda) k1χ(k) versus k, (meio) k1

 

χ(k) versus k (filtrado), 

juntamente com a curva de ajuste (pontilhada); e o espectro de magnitudes em transformadas de Fourier, com o resultado 

do ajuste (curva pontilhada).   
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Tabela 4.5.  Resultados de ajustes de EXAFS*† na energia limiar de absorção de raios K do cobalto para catalisadores reduzidos in-situ na célula de EXAFS por 30 minutos 

a    350 oC em um fluxo de 500 cm3 min-1 de 40 % H2

 

/He.   

amostra 
N 
Co-O 

R 
Co-O 
(Å) 

N 
Co-Co 
metal 

R 
Co-Co 
metal (Å) 

N 
Co-Co 
óxido 

R 
Co-Co 
óxido (Å) 

1ª esfera de coordenação, somente Co-Co na fase metálica. 

folha de Co* - - 12,0** 2,491 
(0,0041) 

- - 

1,63%Cu-15%Co/Al2O - 
3 

- 6,44 
(0,530) 

2,505 
(0,00576) 

- - 

2,76%Ag-15%Co/Al2O - 
3 

- 7,00 
(0,411) 

2,498 
(0,00410) 

- - 

5,05%Au-15%Co/Al2O - 
3 

- 7,84 
(0,357) 

2,495 
(0,00317) 

- - 

1ª esfera de coordenação, Co-Co no metal e Co-O, Co-Co no óxido (CoO)*** 

15%Co/Al2O 3,48 
3 

(0,250) 
2,082 
(0,0157) 

1,97 
(0,433) 

2,552 
(0,0330) 

6,96 
(0,499) 

3,012 
(0,00990) 

1,63%Cu-15%Co/Al2O 0,37 
3 

(0,175) 
2,128 
(0,0055) 

6,23 
(0,530) 
 

2,500 
(0,00646) 

0,74 
(0,349) 

3,010 
(0,00777) 

2,76%Ag-15%Co/Al2O 0,21 
3 

(0,160) 
2,124 
(0,0047) 

6,85 
(0,486) 

2,494 
(0,00548) 

0,43 
(0,328) 

3,003 
(0,00659) 

* S0
2

† Os intervalos de ajustes para as interações Co-Co foram  Δk = 3 – 15 Å

 foi fixado em 0,90 como uma primeira aproximação.  
-1 e ΔR = 1,5 – 2,8 Å.  Os intervalos de ajuste para Co-Co metal e Co-O, Co-Co no óxido foram Δk 

= 3 – 15 Å-1

** parâmetro fixo. 

 e ΔR = 1,3 – 3,1 Å. 

*** o ajuste do catalsador de 5,05%Au-15%Co/Al2O3

 

 com coordenação de Co-Co (metal) e Co-O, Co-Co (óxido) levou a números negativos para os números de 

coordenação de Co-O e Co-Co no óxido. Por isso, os resultados para tais ajustes não foram incluídos na tabela.  
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Quanto ao baixo número de coordenação para o NCo-Co, no catalisador não promovido, deve-se 

lembrar que estes experimentos foram realizados com amostras calcinadas e reduzidas por apenas 30 

minutos. Durante este reduzido tempo de pré-tratamento as partículas de Co do catalisador não 

promovido não teriam sido reduzidas completamente e por isso, o que teríamos seriam pequenos 

núcleos de Co0 dispersos em uma matriz de óxidos de Co. Daí os baixos NCo-Co

Os catalisadores promovidos por metais do grupo 11 apresentam valores de N

 observados na 

amostra não promovida.   

Co-Co

Por último, deve-se ressaltar que não foram observadas interações entre átomos de Co e de 

elementos do grupo 11, o que indica que há segregação das fases Co

 acima de 6, 

sendo que qualquer diferença entre esses valores ficou dentro no intervalo de incertezas associados 

às medidas. Isso corrobora a invariância nos diâmetros médios de partículas observados por XRD 

(tabela 4.4.).  

0 e M0

Na figura 4.30. são apresentados os resultados de EXAFS nos limiares de absorção de raios X 

dos metais promotores (bordas K do Cu e da Ag e L

 (onde M = Cu, Ag, Au), 

ao contrário do que ocorre com outros promotores tais como Pt (Jacobs et al., 2003), Ru, Pd e Re 

(Bazin & Guczi, 2004; Noronha et al., 2000), que formam fases intermetálicas como Co.    

III do Au), dos catalisadores reduzidos in situ. O 

melhor ajuste para os espectros nos três catalisadores foi obtido considerando-se que o metal 

promotor está essencialmente na fase metálica, com ausência portanto, de óxidos. Os resultados 

numéricos referentes a estes ajustes são mostrados na tabela 4.6. A boa concordância das curvas 

mostradas na figura 4.30. com os ajustes mostra que os promotores nos catalisadores reduzidos in-

situ na célula de EXAFS encontram-se essencialmente na fase metálica. Os baixos NMe-M e (tabela 

4.6.) em relação aos resultados esperados nos metais puros mostram que a fase metálica encontra-se 

na forma de partículas pequenas. Neste caso, assim como observado no EXAFS em energias 

próximas ao limiar de absorção de Co, não são observadas interações Co-Me, onde Me é metal 

promotor.   
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Figura 4.30.  Resultados de EXAFS nas energias limiares de absorção de raios X dos promotores de metais do grupo 11. 

Acima: borda K do Cu; no meio: borda K da Ag; abaixo: borda LIII do Au. Amostras de catalisador calcinado reduzidas in 

situ a 350 oC por 30 min. sob atmosfera de 40% H2

 

/ He.  Esquerda: χ(k) versus k; Meio: função χ(k) versus k filtrada e o 

ajuste (pontilhado). Direita: Espectro de magnitude em Transformadas de Fourier com o resultado do ajuste. 

Tabela 4.6.  Resultados de ajustes de EXAFS*† na borda de absorção K do Cu e da Ag e da borda LIII do Au para 

catalisadores reduzidos in-situ na célula de EXAFS por 30 minutos a 350 oC em um fluxo de 500 cm3 min-1 de 40 % H2

 

/He.   

amostra 
N 

M-M 
metal 

R 
M-M 

metal (Å) 

folha de Cu* 12,0** 2,541 
(0,0014) 

1.63%Cu-15%Co/Al2O 7,00 
3 

(0,811) 
2,533 

(0,0076) 

folha de Ag* 12,0** 2,873 
(0,0054) 

2.76%Ag-15%Co/Al2O 6,06 
3 

(0,589) 
2,845 

(0,0067) 

folha de Au* 12,0** 2,868 
(0,0045) 

5.05%Au-15%Co/Al2O 6,83 
3 

(0,639) 
2,864 

(0,0045) 
* S0

2

** parâmetro fixo. 

 foi fixado em 0,90 como uma primeira aproximação. 

† Os intervalos de ajustes para as interações Co-Co foram  Δk = 3 – 15 Å-1 e ΔR = 1,5 – 2,8 Å.  Os intervalos de ajuste para 

Co-Co metal e Co-O, Co-Co no óxido foram Δk = 3 – 15 Å-1 e ΔR = 1,3 – 3,1 Å. 



151 
 

Além de ser surpreendente, por não ter sido observada com a adição de outros promotores 

(Jacobs et al., 2007) a perda de atividade promotora dos metais do grupo 11 após a passivação do 

metal é um fator importante porque pode tornar-se um entrave para a possibilidade de reciclagem do 

catalisador, já que a mesma é feita justamente através de uma etapa de calcinação do catalisador 

envelhecido, seguida por sua re-redução (Dry, 2008). O conhecimento do porquê dessa perda de 

efeito promotor poderia auxiliar na elaboração de formas alternativas de reciclagem do catalisador. 

Já vimos nos estudos de XANES que a fase Co encontra-se parcialmente na forma de óxidos após a 

redução por 30 min. de amostras que foram previamente submetidas à redução por 10 h e passivação 

por 5 h em fluxo de mistura de 1% O2

Em vista disso, decidimos acompanhar as possíveis modificações estruturais sofridas pelo 

promotor em virtude do pré-tratamento da amostra. O estudo ideal seria a investigação das 

modificações sofridas pelos três promotores estudados. Mas, dada a escassez de tempo disponível 

para experimentos na linha de luz síncrotron, optamos por estudar apenas uma amostra 

representativa de catalisador promovido, a qual foi a de Co/Al

 em He, independentemente do metal utilizado como 

promotor. Isso indica que deve haver alguma modificação na interação entre o Co e o promotor, seja 

durante o processo de redução por 10 h, seja durante o processo de passivação do catalisador, que 

impede que haja a promoção da redução do Co após a passivação do mesmo.        

2O3

• calcinação a 350 

 promovida por Ag, submetida a 

três diferentes tipos de pré-tratamento: 

oC por 6 h em fluxo de ar sintético de 200 cm3 min-1 

• calcinação (pelo mesmo procedimento citado acima), redução por 10 h sob fluxo de H

(sem pré-

tratamento redutivo); 

2, 

passivação em 1%O2/He e re-redução in-situ por 30 min. sob fluxo de 40% H2/He à 

vazão de 500 cm3 min.-1

• calcinação (mesmo procedimento) e redução in-situ por 30 min. sob fluxo de 40% 

H

;   

2/He à vazão de 500 cm3 min.-1;   
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Na figura 4.31. são apresentados os resultados de EXAFS da amostra de catalisador Ag-

Co/Al2O3 não submetida a tratamento redutivo (precursor calcinado). O espectro do catalisador 

calcinado de 2,76%Ag-15%Co/Al2O3 não é comparável a nenhum dos espectros das referências de 

Ag2O ou de AgO. Alguns autores investigaram a estrutura de óxidos mistos de Ag2O-B2O3 também 

por espectroscopia de absorção de raios X (Kuzmin et al., 2006). Comparando-se os espectros de 

EXAFS por eles obtidos com o da nossa amostra de catalisador calcinado de 2.76%Ag-

15%Co/Al2O3, observa-se que são bastante semelhantes. Neste trabalho, os autores concluem que no 

óxido misto estudado por eles, a fase Ag2O está altamente dispersa. Igualmente, pela semelhança dos 

nossos resultados com os deles, podemos também supor que no nosso catalisador de Ag-Co/Al2O3 

calcinado a Ag esteja na forma de Ag2O altamente disperso pela matriz de Co3O4 (formando talvez 

um óxido misto da forma (Ag2O)x(Co3O4)y

 

).  

 

Figura 4.31. Resultados de EXAFS para a referência de Ag2O (acima) e do catalisador 2,76%Ag-15%Co/Al2O3

 

 calcinado 

(abaixo). Esquerda: χ(k) versus k; Meio: χ(k) versus k filtrado com o resultado do ajuste (linha pontilhada). Magnitude em 

transformadas de Fourier com o resultado do ajuste (linha pontilhada).  
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Na tabela 4.5. são apresentados os resultados da análise dos espectros do padrão de Ag (folha de 

Ag), e de amostras do catalisador contendo 2,76 % Ag submetidas à redução in-situ e à redução por 

10 h, seguida de passivação e re-redução in-situ. Observa-se que as partículas de Ag no catalisador 

reduzido por 10 h passivado e re-reduzido apresentam número de coordenação maior (NAg-Ag = 9), 

mais próximo portanto da amostra de padrão de Ag (NAg-Ag = 12) do que na amostra submetida à 

redução in-situ por 30 min. Foi obtida uma boa concordância entre o resultado experimental e o 

obtido da simulação, como pode ser observado nos perfis de k1

 

χ(k) e nas transformadas de Fourier 

em função de r (figura 4.32.).  

Tabela 4.7.  Resultados do ajustes de EXAFS para dados adquiridos próximos à borda K da Ag para (a) o catalisador 

calcinado diretamente reduzido na célula de EXAFS e (b) o catalisador reduzido/passivado e reduzido outra vez na célula 

de EXAFS por 30 min a 350 oC em fluxo de 40% H2/He de 500 cm3/min-1

 

. 

Amostra 
N 

Ag-Ag 
metal 

R 
Ag-Ag 

metal (Å) 

folha de Ag* 12,0** 2,873 
(0,0054) 

2.76%Ag-15%Co/Al2O3
6,06  catalisador calcinado e 

diretamente reduzido (0,589) 
2,845 

(0,0067) 

2.76%Ag-15%Co/Al2O3
9,19  catalisador 

reduzido/passivado e re-reduzido (0,503) 
2,868 

(0,0031) 
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Figura 4.32.  Resultados de EXAFS na energia limiar de absorção de raios X de um padrão de Ag0 (primeira linha, acima) 

e de amostras do catalisador de Co/Al2O3 promovido por 2,76 % Ag submetidas aos pré-tratamentos: após redução direta a 

350 oC por 30 min. sob fluxo de 40% H2/He (linha do meio) e após redução por 10 h em H2/He, passivação em 1% O2/He 

e re-redução (última linha abaixo). Gráficos na coluna da esquerda k1χ(k) versus k; coluna do meio:  k1

 

χ(k) versus k filtrado 

com o ajuste (curva pontilhada); Transformadas de Fourier em função das distâncias do átomo absorvedor (coluna da 

direita), com o resultado do ajuste (pontilhado). 

Estes resultados indicam que, no catalisador calcinado, o promotor do grupo 11 encontra-se na 

forma de um óxido inicialmente altamente disperso e que e portanto provavelmente apresenta alta 

superfície de contato com os cristalitos de óxidos de cobalto. Tal proximidade e alta área de contato 

permite ao promotor, uma vez na fase metálica, auxiliar no processo de redução do óxido de cobalto, 

talvez por um mecanismo baseado na geração local de hidrogênio atômico (spillover). Entretanto, 

uma vez reduzido, o promotor, imiscível ao Co (Ruban, 1999), é segregado da fase Co, 

provavelmente acumulando-se na superfície da partícula. Em tempos longos de redução a altas 

temperaturas, este processo de segregação resultaria em perda de área de superfície contato com os 

óxidos de Co. Neste caso, quando o catalisador é passivado, o efeito promotor do metal do grupo 11 

não pode mais ser recuperado, pois o mesmo foi segregado e encontra-se em forma de partículas 

maiores, com menor área de contato com as partículas de Co oxidadas.  
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4.3.2.  Resultados dos testes da Síntese de Fischer-Tropsch. 

As amostras de catalisadores com diferentes quantidades de Cu, Ag ou Au, foram submetidas a 

testes de atividade cuja duração aproximada foi de 180 h. Os fluxos gasosos de saída foram medidos 

e analisados periodicamente, assim como foram medidas as quantidades e a composição dos 

produtos líquidos, segundo procedimento descrito na seção experimental (seção 3.2.4.2.). O objetivo 

destes testes foi verificar possíveis diferenças tanto na atividade (medida em termos de taxas de 

conversão de CO) quanto na seletividade dos produtos, em função da natureza e do teor do metal 

promotor no catalisador. Levando-se em consideração que a seletividade depende também da taxa de 

conversão, foi necessária a comparação entre os diferentes testes a uma mesma taxa de conversão, o 

que pôde ser feito pelo ajuste periódico do fluxo de reagentes gasosos (CO + H2

Assim, cada teste foi efetuado da seguinte forma: 

) ao longo do teste, 

para que a conversão se mantivesse em um determinado nível, que no nosso caso, foi escolhido 

como sendo 50%. 

• O teste foi iniciado com fluxo de reagentes constante de 4,2 NL gcat
-1h-1  

• Após 100 h, o fluxo de reagentes gasosos foi ajustado de tal forma que a conversão ficasse em 

torno de 50%. Nestas condições, as médias entre os diversos valores de taxas de conversão e das 

seletividades obtidas ao longo de um intervalo aproximado entre 100 e 190 h de teste, foram 

calculadas.   

(NL representa o 

volume normalizado para condições-padrão, a saber, pressão: 765 mmHg; temperatura: 273,15 

K) por aproximadamente 100 h de reação. As médias entre as diferentes taxas de conversão 

medidas em um intervalo aproximado entre 30 e 100 h de teste foram calculadas. 

Os resultados dos testes dos catalisadores para a SFT são apresentados na Tabela 4.8. A 

observação dos resultados dos diferentes testes feitos a um mesmo fluxo de mistura reagente (4,2 NL 

h-1) permite a comparação das atividades catalíticas apresentadas pelas diferentes amostras testadas, 

quanto à taxa de conversão de CO proporcionadas pelas mesmas. Os testes efetuados nestas 

condições são apresentados na metade superior da Tabela 4.8. 



156 
 

Tanto o catalisador não promovido como o contendo c.a. 3% at. de Cu proporcionaram taxas de 

conversão em torno de 28%, o que indica que a adição desta quantidade de Cu ao catalisador não 

modifica de maneira importante a atividade do catalisador. Entretanto, o catalisador com 9 % de Cu 

apresentou considerável diminuição na taxa de conversão (c.a. 14 %). A presença de 3% at. de Ag 

fez com que a atividade catalítica aumentasse de 28,7 % para 46,7 %. Uma taxa de conversão similar 

foi obtida com a amostra contendo 9 % at. de Ag. A presença de 3 % at. de Au leva o catalisador a 

proporcionar uma taxa de conversão de 50% . Entretanto, a presença de 9% at. de Au leva à queda na 

atividade catalítica do mesmo (9%).   

Na metade inferior da tabela 4.8. são apresentados os resultados dos testes efetuados a taxas de 

conversão em torno de 50%. Nessa situação, podem ser feitas comparações entre as seletividades 

obtidas nos diferentes testes. As seletividades para metano, em quase todos os testes, variaram entre 

8 e 9 %, sendo que pequenas variações encontradas nas seletividades dos diferentes testes podem ser 

consideradas como devidas à incerteza associada às medidas. Uma exceção, entretanto é feita para o 

catalisador contendo 3 % de Cu, que apresentou seletividade para metano um pouco maior (em torno 

de 10%). Em relação à seletividade para a geração de CO2

Quanto às relações olefina/parafina para hidrocarbonetos de C2 a C4, observa-se uma leve 

diminuição nos catalisadores promovidos, sendo que praticamente não há diferenças neste valor 

entre os diferentes metais utilizados. 

, os catalisadores contendo Ag e Au 

apresentam seletividade levemente maior (c.a. 1 %) do que o observado nas amostras sem promotor 

e com Cu (c.a. 0,8 %).  

Com relação aos valores das probabilidades de crescimento da cadeia medidos entre C18 e C40 

(αC18-C40) entretanto, podem ser observados resultados interessantes. O valor de α obtido no teste com 

o catalisador não promovido foi de 0,88. Enquanto o valor de α com o catalisador de Ag foi igual ao  

obtido no teste com o catalisador não promovido (α = 0,88), o valor de α para Cu foi de 0,79, 

enquanto que para o catalisador promovido por Au foi em torno de 0,90. Considerando-se os desvios 

das medidas feitas em diferentes tempos de reação, pode-se considerar que essas diferenças nos 
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valores de α são consistentes. Por outro lado, deve-se ressaltar que a comparação das seletividades de 

produtos líquidos entre diferentes catalisadores é dificultada pelo fato de que, ao contrário dos 

produtos gasosos, as frações líquidas do reator apresentam um tempo de residência muito maior no 

interior do reator. Por isso, a obtenção do valor de α mais confiável deve ser feita em um longo 

período (da ordem de 1 mês) após ter sido feita alguma alteração no fluxo de reagentes no reator. Em 

nossos testes, mantivemos a reação em regime de conversão fixa (no qual as seletividades podem ser 

comparadas) por apenas uma semana. Portanto, qualquer conclusão mais acurada sobre os valores de 

α necessitam de confirmação experimental, co m a execução de testes catalíticos de duração mais 

longa.           

Dos resultados dos testes, pode-se dizer que a presença de diferentes metais do grupo 11 leva a 

alterações importantes na atividade dos catalisadores de Co/Al2O3 para a SFT.  Primeiramente, 

menciona-se que, dos metais testados, somente Ag e Au levam a aumentos substanciais na atividade 

dos catalisadores de Co/Al2O3. Estes resultados refletem o que foi observado nos experimentos de 

RTP e de quimissorção de H2 /titulação com O2

Entretanto, enquanto a presença de mais alto teor de Au leva à diminuição brusca da atividade 

catalítica do Co (conversões de CO de 50 para 9%), o mesmo não ocorre com a Ag, onde foi 

observado que aproximadamente o mesmo efeito promotor da atividade catalítica foi obtido também 

em presença de excesso deste metal. As percentagens de redução dos catalisadores de Co/Al

, nos quais foi observado que Ag e Au promoviam 

mais eficientemente a redução do Co, como foi mostrado na figuras 4.24. e na Tabela 4.4. Como a 

única fase ativa do Co para a SFT é a metálica, quanto mais reduzido o Co no catalisador, maior será 

a sua atividade.   

2O3

Isso pode ser atribuído ao bloqueio de sítios ativos por adsorção de Cu ou de Au, quando os 

mesmos estão em excesso no catalisador. Como observado do estudo de EXAFS, o fato de termos 

detectado apenas interações Co-Co e M-M (onde M é um metal do grupo 11) nas amostras de 

 

promovidos por Ag e de Au com teores de metal promotor médio e alto são parecidos entre si (tabela 

4.4), com valores em torno de 80 a 95%.  
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catalisador reduzidas indica que após a redução, há a formação de duas fases distintas. Possivelmente 

há a migração do promotor à superfície da partícula metálica, o que contribuiria para o bloqueio de 

sítios ativos para a SFT. Por algum motivo esse mesmo efeito não é observado em presença de 

excesso de Ag.  
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Tabela 4.8. Resultados dos testes de SFT das amostras de catalisador de Co-γAl2O3

amostra de catalisador 

 promovido por metais do grupo 11.  

    (% mol) seletividades ** olefinas/parafinas††  

% (m/m) % mol TOS Φ % CO‡ conv.  ** CH CO4 C2-C4 2 C C2 5+ C3 C4 α(C18-C50)
# 

15%Co/Al2O ------ 3 26-98 4,2 28,7  9,2 0,7 8,5 81,6     

0,49% Cu-15%Co/Al2O Co3 97.07Cu 30-99 2.93 4,2 27,9  9,8 0,5 11,9 77,8     

1,63% Cu-15%Co/Al2O Co3 90.85Cu 25-104 9.15 4,2 14,2  15,0 1,0 19,5 64,5     

0,83% Ag-15%Co/Al2O Co3 97.07Ag 20-93 2.93 4,2 46,7  8,3 0,8 8,6 82,3     

2,76% Ag-15%Co/Al2O Co3 90.85Ag 52-92 9.15 4,2 45,8  7,8 0,8 6,5 84.9     

1,51% Au-15%Co/Al2O Co3 97.07Au 26-98 2.93 4,2 50,0  8,0 0,8 7,5 83,7     

5,05% Au-15%Co/Al2O Co3 90.85Au 25-75 9.15 4,2 9,0  15,1 1,4 16,9 66,6     

15%Co/Al2O ------- 3 98-170 2 47,8  8,9 0,8 9,7 80,6 (0,085±0.005) (1,61±0.07) (1,25±0.02) (0,884±0,003) 

0,49% Cu-15%Co/Al2O Co3 97.07Cu 125-192 2.93 1,7 50,6  9,9 0,8 7,3 82 (0,068±0.004) (1,35±0.02) (1,03±0.01) (0,79 ±0,01) 

1,63% Cu-15%Co/Al2O Co3 90.85Cu ----- 9.15 --- ----  ---- ---- --- ---- --- --- --- ----- 

0,83% Ag-15%Co/Al2O Co3 97.07Ag 93-187 2.93 3 53,7  8,7 1,0 8,8 81,5 (0,053±0.005) (1,21±0.04) (0,95±0.02) (0,87±0,01) 

2,76% Ag-15%Co/Al2O Co3 90.85Ag 126-197 9.15 3 54,9  8,0 1,1 8,1 82,8 (0,06±0.01) (1,38±0.02) (1,02±0.01) (0,87 ±0,01) 

1,51% Au-15%Co/Al2O Co3 97.07Au 126-147 2.93 3 51.7  8.7 1.0 8,3 82 (0,049±0.003) (1,23±0.06) (1,00±0.03) (0,90 ±0,01) 

5,05% Au-15%Co/Al2O Co3 90.85Au ---- 9.15 --- ----  ---- ----- ---- ---- --- --- --- ---- 
 

†TOS (time on stream): intervalos de tempos de reação (em horas) dos quais os resultados de conversão e de seletividades foram extraídos.  
‡ Φ: fluxo de mistura de gás reagente, dado em mols por hora e por grama de catalisador. Composição da mistura gasosa reagente H2

----- não foi possível a obtenção de resultados nas condições experimentais empregadas.   

/CO:  2:1 

**Representam médias dos diferentes valores de conversões (COconv.) e de seletividades assumidos dentro do intervalo de tempos de reação (TOS) apresentado. Percentagens molares. 
††

# Valores de probabilidades de crescimento da cadeia (α) calculados de amostras de produtos no estado estacionário e em conversões próximas a 50%. Intervalo considerado: 
C18 a C48. Incerteza baseada no desvio-padrão dos valores de α para diferentes tempos de reação. 

 Médias dos valores entre 140 e 190 h de reação, tempo no qual considerou-se que a reação estivesse no estado estacionário. Somente resultados dos produtos na fase gasosa, por serem 

mais acurados.   
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4.3.3.  Conclusões.  

Foram preparadas dispersões de Co/Al2O3 promovidos por metais do grupo 11 para serem 

utilizadas como catalisadores para a SFT. O objetivo foi verificar se estes metais (especialmente Cu 

e Ag, por apresentarem custo mais baixo que Pt, um promotor mais usual para este tipo de 

catalisador) apresentam efeito promotor da atividade dos catalisadores. Os catalisadores foram 

caracterizados pelas técnicas de quimissorção de H2/titulação por pulso de O2

Os metais do grupo 11 apresentam efeito promotor da redução do Co disperso na matriz de 

alumina, sendo que a ordem de efetividade na promoção da redução do metal é Au > Ag > Cu.  

, RTP, XRD e 

XANES/EXAFS. Os resultados da caracterização são correlacionados com os resultados de atividade 

na catálise da SFT. 

Os catalisadores contendo 0,83 % Ag, 2,76 % de Ag e 1,51 % de Au apresentaram maior efeito 

promotor da atividade dos catalisadores para a SFT, sendo que o catalisador contendo    1,51 % de 

Au  apresentou o maior efeito (com conversão de 50 % a uma vazão de reagentes de 4,2 NL gcat.
-1 h-

1

Por meio de experimentos de XANES/EXAFS, observou-se que o catalisador promovido pelos 

metais do grupo 11, uma vez reduzido por tempos longos e oxidado, não pode mais ser reduzido 

eficientemente. Essa perda da atividade promotora é explicada considerando-se que, durante o 

processo de redução do catalisador em tempos longos, há a segregação do metal promotor, seguida 

de sua aglomeração com formação de partículas maiores e consequente perda de área superficial de 

contato com a fase metálica de Co. Do ponto de vista prático, essa característica impõe a princípio 

sérias restrições à possibilidade de reciclagem do catalisador utilizando o método usual de 

calcinação/redução.      

). Não foram observadas alterações importantes nas seletividades das reações, em comparação com 

o catalisador não promovido, sendo que em todos, a seletividade para metano ficou na faixa entre 8 e 

9 % (por mol).   
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1. Sugestões para trabalhos futuros 

O método de preparação por deposição química poderia ser explorado, por exemplo, pela 

deposição galvânica de Co sobre pós de Fe sinterizado (ou de ligas CuZn igualmente sinterizadas). 

Espera-se que a área superficial destes sinterizados seja muito mais baixa do que se o substrato fosse 

alumina ou titânia. Mas, a vantagem é que se pode obter uma dispersão de Co sobre um substrato 

com maior condutividade térmica. Esses materiais poderiam ser utilizados na catálise da SFT em 

regime de leito fixo, no qual, os catalisadores usuais de Co disperso em Al2O3 apresentam 

problemas de superaquecimento (com consequente desativação do catalisador) por conta da baixa 

condutividade térmica da Al2O3

Quanto ao uso de metais do grupo 11 como promotores em catalisadores de Co/Al

.    

2O3

• Ag promove a redução de Co

, foi 

observado que: 

3O4

• um excesso de Ag no catalisador não leva à desativação do catalisador, ao contrário do 

que aconteceu com Cu e com Au.  

 a CoO com muito maior eficiência do que Cu e Au; 

A investigação do porquê desses dois fatos são propostas para atividades futuras em relação a este 

projeto. Espera-se que o primeiro item possa ser esclarecido pela análise do estado de oxidação de 

cada um dos elementos (Cu, Ag, Au) a diferentes temperaturas de redução. Isso pode ser conseguido 

tirando-se espectros XANES com a amostra a diferentes temperaturas, sob fluxo de H2

 

. Em relação 

ao segundo item, uma linha de investigação para o estudo desse problema consiste na tentativa de 

tratar os dados de EXAFS (já existentes) buscando a simulação de modelos que levem em conta 

rotas de espalhamento mais complexas. O objetivo é encontrar evidências de formação de fases 

intermetálicas no catalisador. 
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Apêndice  -  Cálculos de equilíbrio químico para especiação dos sistemas em estudo. 

a) Sistema Co2+/Cit3-/NH3/OH

Definindo α como a fração molar de um determinado complexo em solução, teremos que: 

- 

 

 

 

Onde [X]e é a concentração de equilíbrio de uma dada espécie em solução e Σ [ ] é o somatório das concentrações de cada espécie em solução. Como no 

nosso caso, a concentração de cobalto total ([Co2+]total) é 0,1 mol L-1, sabemos que a concentração total de complexos de cobalto será também igual à 

concentração total deste íon em solução, supondo que cada espécie complexa seja mononuclear, ou seja, apresenta apenas um íon metálico na estrutura molecular 

do complexo. Portanto, se multiplicarmos a fração molar de um determinado complexo de cobalto por 0,1mol L-1

 

, obteremos a concentração desta espécie em 

solução.         
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Para calcular a fração molar de cada espécie complexa de cobalto, desenvolvemos expressões para cada espécie presente em solução em função do pH da 

seguinte forma: 

   

   

   

   

 

 

 

 



 3 

Onde: 

• [OH-]e
2/Kb

NH3 = [NH3]

• β

e 

n

 

 é constante de equilíbrio global de complexação entre um íon metálico e n unidades do ligante L.  

Mx+ + nL → - MLn

 

(x+n-) 

• o produto das constantes de formação (Kf

 

)   

 

 

 

 

 

O denominador das expressões de α apresentadas acima é dado por: 

 

 

 

 

Substituindo-se [OH-]e por [H+]/Kb, teremos expressões em função da concentração hidrogeniônica do meio.  

 

 



 4 

 

 

 

Uma inspeção mais cuidadosa destas equações vai mostrar que como concentração de equilíbrio ([Co2+]e) está presente tanto no numerador quanto no 

denominador de cada expressão de α, poder á ser cancelada. A concentração de citrato na solução em equilíbrio utilizada foi  x mol L-1, equivalente a [Cit3-]e em 

uma solução  [Co2+]inicial  0,1 mol L-1 e [Cit3-]inicial 0,15 mol L-1 .  À medida em que o pH aumenta, uma maior quantidade de NH3 ou OH- entra em equilíbrio 

competitivo com um dos citratos do complexo [Co(Cit)2]4- (o segundo citrato é mais lábil) até que a concentração de citrato livre no meio atinja  0,5 mol L-1, em 

pH acima de 10,5. Neste caso, teremos em solução 0,1 mol L-1 de complexos CoCit- com NH3 ou OH- como ligantes adicionais, e aproximadamente 0,5 mol L-1 

de citrato livre no meio . Contudo, como a constante de equilíbrio de formação de [Co(Cit)2]4- a partir de [CoCit]- é relativamente baixa (1,7 x 103), em relação às 

constantes de formação de complexos entre Co2+ e amônia ou OH-,  supõe-se que a presença de 0,5 mol L-1 em solução não altere significativamente a forma  das 

curvas de concentração de complexos mistos. Desta forma, a única variável que sobra é o pH da solução. Adicionando-se diversos valores de pH (ou de [OH-]e

 

) 

às expressões apresentadas pode-se obter as concentrações de cada espécie complexa em função do pH.    
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b) Sistema Co2+/NH3/OH-/Cit

Da mesma forma que no desenvolvimento feito anteriormente, teremos as expressões para as frações molares: 

 

3- 

   

   

   

 

Onde:  

•  O denominador das expressoes de α apresentadas acima é dado por: 
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Neste caso, como observado anteriormente,  a [Co2+]e não constitui uma variável porque é cancelada, por estar presente tanto no numerador quanto no 

denominador das razões apresentadas acima (frações molares dos complexos). O valor do pH considerou-se como sendo igual a 8,2 (o mesmo pH dos 

experimentos). Desta forma, a única variável é a concentração de citrato no equilíbrio ([Cit3-]e).  Para fazer as curvas de concentração de espécies, diversos 

valores de [Cit3-]e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foram substituídos nestas expressões e os valores correspondentes das frações molares (e das concentrações) das diversas espécies complexas 

colocadas em um gráfico, em função do valor de citrato total. Os valores da concentração de citrato total foram calculados a partir das concentrações dos 

complexos, utilizando a seguinte expressão: 
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c) Sistema Co2+/NH3/OH-

 

/Gly 

Abaixo são descritas as expressões para as frações molares dos complexos esperados nesse sistema: 
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• O denominador das expressões de α apresentadas acima é dado por: 

 

 

 

Similarmente ao feito no sistema Co2+/NH3/OH-/Cit3-, valores de [Gly-]e foram colocados nas expressões das frações molares de cada complexo formado e 

com isso, plotou-se um gráfico de concentração da espécie complexa (fração molar mulitiplicada pela concentração de cobalto total) em função da concentração 

total de Glicina [Gly-]tot

 

 

 

 

. A concentração total de Glicina foi calculada em função da concentração de cada complexo envolvendo Glicina utilizando-se a 

expressão:  
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