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RESUMO 

 

 Diante do crescente interesse por tecnologias limpas e fontes de energia 

renováveis, o gás hidrogênio apresenta-se como um promissor portador de energia.  Desse 

modo, a gaseificação das frações pesadas do petróleo aparece como uma método 

interessante para obtenção de um gás de síntese de baixo custo, permitindo uma maior 

produção de H2. O processo de gaseificação leva, também, a formação de monóxido de 

carbono, de modo que a razão CO/H2 precisa ser ajustada através da reação de 

deslocamento gás-água. Os catalisadores tradicionalmente empregados nessa reação são 

muito sensíveis à presença de compostos de enxofre, comumente encontrados no gás de 

síntese proveniente da gaseificação, deste modo torna-se necessário o estudo e 

desenvolvimento de novos sistemas catalíticos tiotolerantes a fim de prevenir a 

desativação.  Perante esses fatos foram estudados catalisadores de cobre-zinco com 

diferentes teores mássicos suportados em hidroxiapatita (HAP), tendo seus resultados 

comparados ao catalisador Cu-Zn/Al2O3, tipicamente utilizado na reação de 

deslocamento gás-água. Os catalisadores foram preparados e caracterizados pelas 

técnicas de Fisissorção de nitrogênio, Difração de Raios-X (DRX), Espectroscopia de 

fotoelétrons de raio X (XPS), quimissorção de N2O, Espectroscopia de refletância difusa 

na região do infravermelho com transformada de Fourier (DRIFTS) e Espectroscopia de 

raios-X por energia dispersiva (EDX), Redução à temperatura programada (TPR) e 

avaliados em condições próximas as utilizadas industrialmente na ausência de enxofre e 

com 200ppm de sulfeto de hidrogênio. O catalisador 22CuO44ZnO/HAP apresentou 

maior valor de atividade inicialmente, porém desativou completamente nas condições 

contaminadas. O catalisador 44CuO22ZnO/HAP obteve atividade mesmo após adição da 

carga contaminada. O catalisador Cu-Zn/Al2O3 apresentou atividade e conversão menores 

que os catalisadores suportados em hidroxiapatita, evidenciando que a substituição do 

suporte foi favorável para o desempenho dos catalisadores na reação de deslocamento 

gás-água. 

Palavras-chave: Reação de deslocamento gás-água, tiorresistência, catalisadores de 

cobre, hidroxiapatita. 
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ABSTRACT 

 

In face of the growing interest in clean technologies and renewable energy 

sources, hydrogen gas presents itself as a promising energy carrier. In this way, the 

gasification of heavy oil fractions appears as an interesting method for obtaining a low-

cost synthesis gas, allowing for greater production of H2. The gasification process also 

leads to the formation of carbon monoxide, so that the CO/H2 ratio needs to be adjusted 

through the gas-water displacement reaction. The catalysts traditionally used in this 

reaction are very sensitive to the presence of sulfur compounds, commonly found in 

synthesis gas from gasification, so it is necessary to study and develop new tiotolerant 

catalytic systems in order to prevent deactivation. In view of these facts, copper-zinc 

catalysts with different mass contents supported on hydroxyapatite (HAP) were studied, 

with their results compared to the Cu-Zn/Al2O3 catalyst, typically used in the gas-water 

displacement reaction. The catalysts were prepared and characterized by the techniques 

of Nitrogen Physisorption, X-Ray Diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy 

(XPS), N2O chemisorption, Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy 

(DRIFTS) and dispersive energy X-ray spectroscopy (EDX), temperature programmed 

reduction (TPR) and evaluated under conditions similar to those used industrially in the 

absence of sulfur and with 200 ppm of hydrogen sulfide. The catalyst 22CuO44ZnO / 

HAP showed a higher activity value initially, but completely deactivated in contaminated 

conditions. The 44CuO22ZnO / HAP catalyst obtained activity even after adding the 

contaminated feid. The Cu-Zn/Al2O3 catalyst showed less activity and conversion than 

the catalysts supported on hydroxyapatite, showing that the replacement of the support 

was favorable for the performance of the catalysts in the water gas shift reaction.  

Keywords: Water gas shift reaction, sulfur resistance, copper catalysts, hydroxyapatite. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

O gás hidrogênio possui grande relevância no cenário industrial, sendo empregado 

em diversos processos industriais como:  síntese de amônia, hidrocraqueamento de 

petróleo nas refinarias, na indústria alimentícia para hidrogenação de gorduras e óleos, 

como redutores em processos metalúrgicos (RAMACHANDRAN; MENON, 1998; 

CHAGAS, 2007; FORTUNY et al., 2008).  Muitas pesquisas estão em desenvolvimento 

a respeito do uso do hidrogênio como um vetor energético alternativo. Esse interesse pode 

ser atrelado à iniciativa de aos poucos substituir os combustíveis que são utilizados 

atualmente, devido à grande quantidade de poluentes como, monóxido de carbono, 

compostos orgânicos voláteis e óxidos de nitrogênio que são emitidos por veículos leves 

que utilizam derivados do petróleo como combustíveis.  

Diversas rotas de produção de hidrogênio são utilizadas industrialmente, sendo a   

reforma a vapor o de maior importância atualmente. Na reforma são utilizados 

hidrocarbonetos leves, sendo o metano um dos mais utilizados. A reação é endotérmica e 

tem como produto uma mistura composta essencialmente por H2, CO e CO2 

(HOLLADAY et al., 2009). Chama-se de gás de síntese à uma mistura de CO e H2 

(MALUF et al., 2003). 

Industrialmente, para se obter maior produção de hidrogênio, utiliza-se uma etapa 

adicional à reforma a vapor. Nessa etapa o vapor de água reage com o monóxido de 

carbono, na presença de um catalisador, gerando assim o dióxido de carbono e hidrogênio. 

A essa etapa, dá-se o nome de reação de deslocamento gás-água, do inglês “Water-Gas 

Shift Reaction” (CHEN; JHENG, 2007). 

A crescente busca por fontes de energia mais baratas e menos poluente aumentou a 

necessidade da utilização das frações pesadas do petróleo nas refinarias. Porém esses 

materiais formam derivados de baixo valor agregado, como coque e óleo combustível 

(MURTHY et al., 2014).  A integração de um sistema de gaseificação à refinaria 

possibilita o aprimoramento da eficiência global, pois permite a obtenção de um gás de 

síntese de baixo custo que pode ser aplicado na produção de produtos variados, dentre 

eles o hidrogênio (VAEZI et al., 2011). 
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O gás de síntese obtido pelo processo de gaseificação apresenta uma razão CO/H2 

elevada, sendo necessário um ajuste utilizando a reação de deslocamento gás-água. 

(VASCONCELLOS, 2006; DE LA OSA et al., 2011; CHU et al., 2015).  

Apesar de ser uma alternativa para obter produtos de baixo custo, os produtos obtidos 

pelas frações pesadas do petróleo apresentam altas concentrações de enxofre (DAMSTI 

et al., 1988; WALDO et al., 1991; VAEZI et al., 2011). Mesmo sendo submetidos a 

processos de dessulfurização, a remoção do enxofre pode ser incompleta, e mesmo em 

pequenas concentrações o enxofre pode afetar o desempenho dos catalisadores 

comercialmente utilizados nas refinarias (como Fe-Cr e Cu-Zn,), além de ser um forte 

poluente ambiental (BARTHOLOMEW; JARVI, 1979, TWIGG; SPENCER, 2001).  

Nesse panorama, o desenvolvimento de catalisadores resistentes ao enxofre ganha 

grande destaque. Diversos estudos sobre o comportamento de diferentes catalisadores na 

presença de enxofre foram realizados (REDDY et al., 2011, TWIGG; SPENCER, 2001, 

XUE et al., 1996). O enxofre exerce uma forte ligação com o metal da fase ativa do 

catalisador Cu-Zn, o que leva ao envenenamento da fase ativa e consequente sua perda 

de atividade catalítica. (XUE et al., 2000; ZHANG et al., 2009). 

Apesar de catalisadores de metais nobres serem bastante utilizados na reação de 

deslocamento gás-água e terem revelado boa tiorresistência, como por exemplo a platina 

(XUE et al., 2000; LIU et al., 2011; SILVA et al., 2016), o custo relacionado a sua 

utilização é levado. Com isso em vista a utilização de metais mais baratos e com bom 

desempenho é de grande interesse e importância. O cobre é um metal mais acessível 

economicamente, além disso, apresenta um bom desempenho na reação de deslocamento 

gás-água em condição livre da presença de enxofre. (LIN et al., 2013).  

O catalisador CuO-ZnO/Al2O3 é o tipicamente utilizado nas reações de deslocamento 

gás-água a baixas temperaturas, porém seu uso é propenso a envenenamento por enxofre 

(WHEELER et al., 2004). Desse modo diversos trabalhos vêm buscando novos sistemas 

catalíticos que possuam melhor desempenho e resistência à compostos sulfurados. 

A partir dessa premissa este trabalho propõe o estudo de um novo sistema catalítico, 

consistindo de catalisadores de cobre-zinco suportados em hidroxiapatita, avaliando a 

tiorresistência desses catalisadores e fazer um comparativo dos resultados obtidos com o 

do catalisador CuO-ZnO/Al2O3 que foi preprado em laboratório. A aplicação da 

hidroxiapatita na catálise é interessante devido a capacidade de sofrer substituições em 
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sua rede cristalina, permitindo a inserção de novos constituintes que possam melhorar o 

desempenho dos catalisadores. 

Esse trabalho, portanto, tem como objetivos conferir se a utilização de hidroxiapatita 

como suporte e de fases ativas bimetálicas, compostas por Cu-Zn, conferem 

tiorresistência a catalisadores aplicados a reação de deslocamento gás-água e comparar 

os resultados obtidos com catalisadores de Cu-Zn/Al2O3 usualmente utilizados em meio 

industrial. 

O trabalho está dividido em cinco capítulos, dentre os quais o capitulo dois 

apresenta uma revisão bibliográfica do tema abordado. Nesse capitulo assuntos relevantes 

para o entendimento do tema, como por exemplo a reação de deslocamento gás água, os 

mecanismos reacionais, os catalisadores mais utilizados, o envenenamento por enxofre, 

serão abordados e terão uma discussão aprofundada.  

No capitulo três, estará presente os materiais e métodos utilizados para a 

preparação dos catalisadores, assim como uma breve descrição das técnicas usadas para 

a caracterização dos catalisadores obtidos. A descrição de como foram feitos os testes 

catalíticos também se encontra nesse capitulo.  

No quarto capitulo será abordada a discussão dos resultados obtidos nas técnicas 

de caracterização o desempenho dos catalisadores frente à reação de deslocamento gás-

água nas diferentes condições testadas.  

O quinto e último capítulo contempla as conclusões da pesquisa e fornece 

sugestões para continuidade e enriquecimento do estudo.   
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CAPÍTULO 2  

 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1.1 Gaseificação 

O processo de gaseificação abrange a conversão de hidrocarbonetos em um produto 

gasoso de menor valor agregado.  Podemos incluir nessa definição reação de pirólise, 

oxidação parcial e hidrogenação. Através deste processo, hidrocarbonetos sólidos ou 

líquidos são convertidos em gás combustível ou gás de síntese (CO e H2).  O gás de síntese 

obtido dessas reações pode ser utilizado em diversos processos na indústria petroquímica, 

seja empregando o hidrogênio proveniente da reação ou empregando a mistura em 

reações de Fischer-Tropsch, também pode servir de insumo para produtos como amônia 

e metanol.  

Neste processo ocorrem diversas reações, sendo elas gás-sólido e outras gás-gás. A 

seguir são apresentadas as principais reações do processo de gaseificação, sendo as quatro 

primeiras em sistema gás-sólido e as últimas duas em fase gasosa.  (HOFFMANN, 2010).  

Oxidação Parcial                      C + ½ O2 ⇌ CO                  Δ H= -123,1 kJ/mol   (1) 

Reforma a vapor                  C + H2O ⇌ CO + H2               Δ H= +118,5 kJ/mol   (2) 

Reação de Boudouard              C + CO2 ⇌ 2CO                Δ H= +159,9 kJ/mol     (3) 

Metanação                                 C + 2 H2 ⇌ CH4                 ΔH = -87,5 kJ/mol      (4) 

Deslocamento gás-água        CO + H2O ⇌ CO2 + H2         Δ H= -41,1 kJ/mol       (5) 

Metanação                            CO + 3 H2 ⇌ CH4 + H2O       Δ H= -203,0 kJ/mol     (6) 

Entre os insumos para a gaseificação estão o carvão, a biomassa, o coque de 

petróleo e outros resíduos de refinaria (HOFFMANN, 2010). Já os agentes oxidantes mais 

empregados são o oxigênio, o ar, o vapor d’água, o dióxido de carbono ou uma mistura 

entre eles. O uso do vapor d’água misturado a outros agentes pode promover a produção 

de hidrogênio ao favorecer as reações de formação deste componente, tais como a reação 

de deslocamento gás-água e a de reforma do metano. Também contribui para produção 

de gás com alto poder calorífico, para alta conversão de carbono e facilita o controle de 
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temperatura e produção de gás nos gaseificadores (HOFFMANN, 2010; LOPES, 2014; 

WANG et al., 2016). 

A utilização de frações pesadas do petróleo vem crescendo com o tempo e com 

ele o aumento na produção do coque do petróleo, sendo este constituído principalmente 

de carbono com aparência de carvão (AZARGOHAR et al., 2015; LEWIS et al., 2014). 

Mesmo sendo um subproduto indesejado, o coque pode ser empregado em métodos 

adequados de conversão termoquímica devido à alta quantidade de carbono.  

A purificação do gás de síntese é necessária visto que muitos dos insumos 

utilizados no processo de gaseificação possuem impurezas como metais pesados, CO2, 

H2O, H2S, COS, HCN, N2, Ar, CH3, NH3. A maior parte dessas impurezas afeta demais 

etapas da aplicação do gás de síntese (WEISHAUPT et al, 2006). É necessário realizar 

um ajuste na proporção das concentrações de CO e H2 dependendo da aplicação do gás 

de síntese. Esse ajuste é realizado através da utilização da reação de deslocamento gás-

água (equação 5) podendo maximizar a produção de H2 ou apenas reduzir os níveis de 

CO para determinada aplicação.  

A gaseificação é, portanto, de suma importância por transformar resíduos de 

menor valor agregado em produtos leves de maior interesse econômico. Além disso, a 

gaseificação contribui para o atendimento das legislações ambientais vigentes quanto à 

emissão de gases intensificadores do efeito estufa. 

2.1.2 Reação de deslocamento gás-água 

A reação de deslocamento gás-água, do inglês water gas shift reaction (WGSR), é um 

processo chave nos processos químicos industriais que requerem hidrogênio e consiste na 

reação catalítica entre o monóxido de carbono (CO) e vapor de água (H2O). Esta reação 

permite aprimorar a aplicação do gás de síntese pela maximização do H2 em sua 

composição, como indicado anteriormente na equação 5:  

CO + H2O ⇌ CO2 + H2         Δ H= -41,1 kJ/mol                        (5) 

A reação é utilizada para ajustar a razão molar H2/CO no gás de síntese, necessária 

para a produção de compostos orgânicos como, por exemplo, amônia e metanol.  Também 

é uma etapa fundamental na reforma a vapor do gás natural, que é o processo mais 

empregado e de menor custo para a produção de hidrogênio.  
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Como visto, a reação é equimolar, desse modo a constante de equilíbrio independe 

da pressão. Geralmente utiliza-se excesso de vapor de água para que seja possível obter 

altas conversões de CO. Quando se utiliza uma baixa razão de H2O(g)/CO tem-se a 

formação de compostos indesejados como carbono e metano devido as reações laterais 

de coqueamento e metanação. O que causa uma perda da seletividade para a formação de 

hidrogênio e a presença de carbono que é prejudicial uma vez que bloqueia o leito 

catalítico e contribui para a desativação do catalisador além de queda de uma aumento da 

perda de carga no leito (XUE et al., 1996, LI et al, 2000). 

Essa reação teve sua ocorrência descrita pela primeira vez no ano de 1888 como 

a passagem de CO e vapor d’água por um material refratário aquecido, produzindo H2 e 

CO2 (RHODES et al, 1995). Trata-se de uma reação reversível e exotérmica, portanto, 

desfavorável a temperaturas elevadas. Costuma-se executá-la em mais de uma etapa para 

alcançar maiores conversões (AHMED, 2009; KOKKOFITIS et al., 2007).   

Industrialmente a WGSR tem sido realizada em duas etapas, uma em altas 

temperaturas denominada high temperature shift (HTS) que ocorre entre 300 – 450°C e 

outra em temperaturas mais brandas, low temperature shift (LTS), na faixa de 200 – 

250°C. Opera-se desse modo para que seja possível obter altas conversões. Como já foi 

citado é uma reação exotérmica e, por tanto, a conversão de monóxido de carbono diminui 

com o aumento da temperatura. Contudo altas temperaturas favorecem a cinética da 

reação. Um exemplo dessa aplicação é em plantas de produção de amônia, onde o efluente 

do sistema de reforma é convertido nos dois estágios citados acima para otimizar a 

conversão de CO. A figura 1 mostra o esquema de geração de gás de síntese para produção 

de amônia 

Devido às limitações termodinâmicas e cinéticas que regem a reação é de grande 

interesse o estudo para possibilitar a realização da reação em uma única etapa, 

principalmente para ser aplicada a reformadores compactos e na industria. (JEONG et al., 

2013). Em um sistema para célula combustível, por exemplo, os reatores HTS e LTS para 

a reação de deslocamento gás-água ocupam cerca de 70% do sistema, sendo assim os 

maiores componentes. Com a substituição desses reatores por um reator isotérmico e/ou 

adiabático de temperatura média (MTS), em torno de 300°C, obteríamos resultados 

semelhantes aos da combinação dos reatores convencionais (ALIJANI; IRANKHAH, 

2013).  
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Figura 1- Esquema do processo de geração de gás de síntese para produção de amônia. 

 Fonte: Adaptado de LADEBECK (2003) 

Na ausência de catalisadores a reação é bem lenta nas temperaturas usadas 

industrialmente, portanto catalisadores são usados no processo tanto em HTS quanto em 

LTS. Catalisadores de Fe/Cr são comumente utilizados na etapa HTS devido à sua 

excelente estabilidade térmica, resistência a envenenamento e boa seletividade. O óxido 

de cromo atua como promotor estrutural e dificulta a sinterização dos cristalitos de 

magnetita (Fe3O4) (RHODES et al, 1995). Sabe-se que até o final dos anos 50, o 

catalisador empregando óxidos de Fe/Cr era utilizado nas duas etapas, tanto em 

temperatura alta quanto para em temperatura baixa. Entretanto, o seu baixo desempenho 

no segundo estágio levou à realização de experimentos em busca de um catalisador mais 

eficiente para operar em baixas temperaturas, chegando assim ao catalisador CuO-

ZnO/A12O3 (LADEBECK, 2003). 

Os catalisadores de CuO-ZnO/A12O3 utilizados na etapa LTS mostram atividade 

e seletividade adequadas a reação, entretanto o cobre é muito sensível à sinterização 

térmica e envenenamento, principalmente por compostos sulfetados e clorados. O óxido 

de zinco atua como promotor e estabilizador estrutural, enquanto a alumina é utilizada 

para promover uma melhor dispersão catalítica (LI et al, 2000). 

A concentração de monóxido de carbono na etapa HTS pode variar de 3-5%. E ao 

final da operação a concentração é reduzida a quantidades inferiores a 0,4% 

(POLYCHRONOPOULOU et al., 2011). 
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Para enfatizar ainda mais a importância desta reação, citaremos como exemplo a 

reforma de hidrocarbonetos, cujo produto contém H2 com teores de 35-40% e 6-10% de 

CO. Aplicando um sistema contendo as duas etapas da WGSR a quantidade de monóxido 

de carbono diminui para 0,5-1% (KUSAR et al., 2006). Assim, uma corrente gasosa 

contendo de 40-75% de hidrogênio pode ser obtida.  

Em resumo, podemos observar que a reação de deslocamento gás-água possui 

grande importância no meio industrial, sendo utilizada para diversos fins. Esta reação 

também é alvo de diversos estudos encontrados na literatura, assim como estudos sobre a 

temperatura empregada no processo e os catalisadores utilizados, que possuem papel 

determinante na eficiência da reação.  

2.1.3 Catalisadores para a reação de deslocamento gás-água 

Os catalisadores para a reação de deslocamento gás-água, como foi brevemente 

abordado anteriormente, têm suas aplicações de acordo com as temperaturas empregadas 

no processo. Em temperaturas mais elevadas comumente se utiliza catalisadores de 

óxidos de ferro e cromo, podendo ainda ser adicionados substâncias promotoras e 

estabilizantes como, por exemplo, óxidos de magnésio, alumínio e zinco (FORD, 1981). 

Já em baixas temperaturas são utilizados os catalisadores de óxidos de cobre e zinco, 

tendo os óxidos como estabilizadores e alumina para promover maior dispersão (LI et al, 

2000).  

Catalisadores de metais nobres apresentam uma alta atividade na WGSR e a 

escolha de utilizar esses metais nobres está vinculada à sua estabilidade em atmosfera 

oxidante, já que os catalisadores para a reação de deslocamento gás-água são expostos a 

condições contendo água e oxigênio. Porém o custo associado à aplicação na indústria é 

muito elevado, desse modo o uso de catalisadores baseados em cobre e ferro torna-se mais 

viável pois apresentam baixo custo e possuem uma atividade satisfatória na reação limpa.  

Apesar dos catalisadores CuO-ZnO/A12O3 serem amplamente utilizados na etapa 

LTS, ainda existem discussões na literatura sobre a função dos seus componentes. O cobre 

metálico é descrito como a fase ativa do catalisador, porém a função do zinco está em 

debate.  Seu uso é normalmente relacionado à estabilização das partículas da fase ativa 

para evitar sinterização (DE JONG, 2009; PAN et al., 1988; SMITH R J et al., 2010). O 

ZnO também pode contribuir para a formação de uma liga metálica de Cu-Zn, podendo 

atuar como sítios ativos para a reação de WGSR (CATILLON-MUCHERIE et al., 2007; 
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WANG et al., 2003). A função da alumina pode estar atribuída ao aumento da área 

específica, atividade e estabilidade do catalisador (SMITH et al., 2010). 

 Embora os catalisadores de Cu/Zn e Fe/Cr serem materiais com uso bem 

estabelecido na indústria, algumas desvantagens na sua utilização podem ser observadas. 

Catalisadores de cobre são propensos à sinterização térmica e envenenamento, enquanto 

os catalisadores de ferro são suscetíveis a formação de coque, e essa formação pode 

obstruir os sítios ativos do catalisador. (WHEELER et al., 2004). 

Com isso em vista vários estudos foram publicados buscando-se desenvolver 

novos sistemas catalíticos que possuam maior estabilidade e atividade comparável ou 

superior à dos catalisadores tradicionalmente utilizados.  

Em seu trabalho Silva (2018) realizou uma pesquisa na base de dados do Scifinder 

sobre a reação de deslocamento gás-água e refinou os resultados para avaliar os principais 

metais utilizados como fase ativa. A pesquisa limitou-se aos estudos divulgados por meio 

de patentes e publicações em periódicos no período de 1966 a 2017. A figura 2 mostra o 

resultado dessa pesquisa.  

Podemos analisar como resultado da pesquisa que o ainda há grande interesse em 

utilizar o cobre como fase ativa, devido ao seu baixo custo e boa atividade. Observa-se 

que os estudos com metais nobres como platina e ouro são bastante recorrentes, apesar de 

seu alto custo.    

 

Figura 2- Resultado da pesquisa na base de dados do SciFinder sobre os metais 

utilizados como fase ativa para a reação de deslocamento gás-água. 
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Fonte: SILVA (2018) 

Jeong e grupo (2014) realizaram um trabalho onde preparam catalisadores de 

cobre suportados em óxidos de cério, alumínio, magnésio e zircônio, com uma 

composição mássica de 20% de metal e compararam os resultados obtidos e o 

desempenho destes na reação de deslocamento gás-água em baixa temperatura (LTS).  

Em uma análise da conversão de CO versus o aumento da temperatura, ilustrado 

na figura 3, o grupo constatou que o catalisador Cu/CeO2 apresentou maior conversão 

para uma faixa de temperatura mais elevada (320°C a 400°C). Em faixas menores (200°C 

a 280°C) o catalisador Cu/ZrO2 foi o que apresentou melhor desempenho. O catalisador 

de cobre suportado em oxido de cério teve um aumento significativo na conversão de CO 

na temperatura de 320°C. Esse aumento ocorreu, provavelmente, devido ao fato do 

suporte melhorar a performance catalítica através da eficiência da redução e a excelente 

capacidade de armazenamento de oxigênio. (JEONG et al., 2014). 

Os pesquisadores também analisaram a seletividade dos catalisadores a CO2 e a 

CH4. Foi observado que todos apresentaram uma seletividade de 100% para o dióxido de 

carbono, concluindo, assim, que catalisadores de cobre suportados exercem uma boa 

seletividade para a reação de deslocamento gás-água (JEONG et al., 2014). 
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Figura 3- Conversão de CO em função da temperatura para catalisadores de cobre em 

diferentes suportes 

Fonte: Adaptado de JEONG (2014) 

Em seu trabalho Silva e colaboradores (2018) estudaram a tioresistência de 

catalisadores de ouro, cobre e platina suportados em nióbia para reação de deslocamento 

gás-água. Todos os catalisadores foram expostos a uma condição de carga reacional 

contaminada contendo 50 ppm de H2S, também foram avaliadas a atividade antes da carga 

contaminada e a recuperação dessa atividade após a retirada do H2S. Dentre os 

catalisadores utilizados o Pt/Nb2O5 foi o que apresentou o melhor desempenho e 

apresentou resistência ao enxofre, não perdendo a atividade em contato com a carga 

contaminada.  

O catalisador além de não desativar, apresentou um aumento em sua atividade 

catalítica após a exposição ao sulfeto de hidrogênio, sugerindo que a presença desse 

composto sulfetou o nióbio formando o sulfeto de nióbio que, assim como o sulfeto de 

molibdênio, é possivelmente uma espécie ativa para a reação de deslocamento gás-água 

(SILVA et al, 2018).   

O catalisador de Au/Nb2O5 teve um desempenho quase que constante na avaliação 

antes da contaminação, desativou completamente na presença do composto sulfetado, 

porém recuperou a sua atividade com menos de 1 h após a retirada do H2S. Por fim os 

resultados para o catalisador Cu/ Nb2O5 mostram que este foi praticamente inativo em 

todas as etapas estudadas pelo grupo. Isso pode ser atribuído à não formação de espécies 
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carbonatadas e a possível baixa dispersão do cobre sobre a nióbia (PASSOS et al, 2018).  

A figura 4, mostra os resultados obtidos pelos autores.   

 

Figura 4- TOF de reação em função tempo para diferentes tipos de metais suportados 

em Nb2O5 aplicados a reação de deslocamento gás-água com e sem presença de H2S. 

Fonte: Adaptado de SILVA (2018) 

Os suportes utilizados para a WGSR também são fontes de vários estudos. 

Diversos componentes óxidos são utilizados como suporte ou aditivos como por exemplo, 

CeO2, Al2O3, ZrO2, TiO2 etc., sendo o oxido de cério o que apresenta um considerável 

destaque.  

Buitagro e colaboradores (2012) estudaram a influência da adição de CeO2 no 

desempenho de catalisadores de Pt/C. Testaram a adição de 20, 30 e 40% no suporte de 

carbono ativo. A motivação para esse estudo veio do fato que o óxido de cério disperso 

pelo carbono ativo permite obter catalisadores mais ativos do que aqueles onde o CeO2 

encontra-se na fase bulk. Dentre os catalisadores estudados o que apresentou melhor 

desempenho foi o com a adição de 40% de oxido de cério, apresentando uma conversão 

de 70% a 300 °C, corroborando que a adição de céria contribuiu para o desempenho do 

catalisador (BUITRAGO et al., 2012).  

Lin e colaboradores (2013) fizeram o estudo da adição de diferentes quantidades 

de nióbia (0%, 1%, 5% e 10 % m/m) em catalisadores de cobre suportados em céria. Foi 

possível observar que a adição da nióbia melhorou o desempenho do catalisador 

CuO/CeO2. Obtiveram como resultado que o catalisador com adição de 1% de Nb2O5 foi 

o que apresentou melhor desempenho, porém, acrescentando uma porcentagem maior que 

essa há uma piora na atividade do catalisador.  No estudo os catalisadores dopados com 
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nióbia atingem um ponto máximo de conversão de CO em 250 °C e os percentuais de 

conversão são maiores do que o do catalisador sem a presença de nióbia na composição.  

A melhora no desempenho do catalisador de CuO/1%Nb2O5-CeO2 pode ser 

atribuída à substituição do cátion Ce4+ pelo Nb5+ resultando em variações das 

propriedades de superfície, propriedade redutiva e da estrutura cristalina e pela 

incorporação do íon Cu2+ que aprimorou a mobilidade eletrônica, esses fatores aprimoram 

a redutibilidade e a adsorção química de CO (LIN et al, 2013).  

Como visto nos trabalhos citados, vários são os fatores que determinam a 

aplicabilidade e atividade dos catalisadores na reação de deslocamento gás-água, nota-se 

a busca de vários sistemas catalíticos para essa reação. Apesar da busca por novas 

formulações, fases ativas clássicas como Cu, Pt, Ni e Co e suportes como CeO2 e Al2O3 

ainda são os mais empregados.  

2.1.4 A hidroxiapatita e sua aplicação na catálise 

A hidroxiapatita (HAP), de fórmula química Ca10(PO4)6(OH)2 e razão Ca/P igual 

a 1,67, é quimicamente semelhante ao componente dos ossos e tecidos duros dos 

mamíferos (DE VASCONCELOS, 2016), e esse fato torna bastante relevante a utilização 

da HAP em aplicações ortopédicas e dentárias.  Como um material biocompatível, a HAP 

é utilizada substituições, reparações e aumentos ósseos e revestimentos de implantes 

metálicos não desencadeando rejeições por parte do organismo humano. A hidroxiapatita 

tem razão Ca/P de 1,67 e a estrutura de sua célula unitária está representada na figura 5.   

 

Figura 5- Estrutura da célula unitária da Hidroxiapatita 

Fonte: KAY et al (1964) 
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Na área ambiental, o uso da HAP está relacionado a natureza físico-química da 

superfície do sólido, o que possibilita sua aplicação em processos de adsorção de metais 

poluentes. A HAP tem uma alta capacidade de remover metais pesados de águas e solos 

contaminados e de dejetos industriais (CORAMI et al, 2007).  

A HAP tem um grande potencial para ser aplicada na área de catálise devido a sua 

capacidade de sofrer substituições em sua rede cristalina (GRUSELLE, 2015; DE 

VASCONCELOS et al. 2016).  Essa propriedade torna-se bastante valiosa na elaboração 

de propostas de novos catalisadores, tendo em vista que permite a inserção de 

constituintes de possam melhorar o seu desempenho.  As apatitas são materiais 

interessantes como suporte para catalisadores devido à sua estabilidade estrutural, 

possibilidade de trocas iônicas, e apresentarem altos valores de área específica 

(GOLDBACH et al, 2016).  

Em estudos sobre processos de oxidação empregando catalisadores de 

hidroxiapatitas de cálcio e de estrôncio, CaHAP e SrHAP respectivamente, foi notado 

que as CaHAP não estequiométricas tiveram atividade na oxidação parcial do metano 

(OPM) a 600°C produzindo CO, CO2, H2, H2O e CH2O (formaldeído). A CaHAP 

estequiométrica produziu predominantemente dióxido de carbono e obteve uma razão de 

H2/COx maior que 1,3. A seletividade aumentou para o CO até a razão de Ca/P = 1,61, já 

para o CO2 diminuiu. A seletividade dos produtos no catalisador SrHAP foram 

independentes da razão Sr/P (HAYASHI et al, 1997).  

Kim e pesquisadores (2006) investigaram os efeitos da adição de CeO2 ao 

catalisador de CaHAP substituída por níquel.  A incorporação da céria promoveu a 

atividade, estabilidade, a seletividade para o CO e aumentou o rendimento de H2 na OPM. 

A adição de céria suprimiu a deposição de carbono e os pesquisadores atribuíram esse 

fato a capacidade de armazenamento de oxigênio da céria, o que facilitou a remoção de 

carbono depositado.  

Hidroxiapatitas dopadas com sódio (NaHAP) foram usadas na síntese de 

hidrocarbonetos alifáticos e aminas aromáticas. Esses materiais mostraram um 

rendimento de 96%, fácil recuperação do catalisador e eliminação de subprodutos 

poluente (ZAHOUILY, 2005). Por outro lado, hidroxiapatitas dopadas com ouro 

apresentaram excelente conversão (100%), boa atividade e elevada duração do catalisador 

para a reação de oxidação do CO (PHONTHAMMACHA et al, 2008).  
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As hidroxiapatitas foram usadas como suporte para o Ni na reação de 

decomposição do metano (ASHOK et al., 2008) e na reação de hidrogenação em fase 

vapor do Ácido levulínico a HAP foi usada como suporte para diversos metais, tais como 

Pd, Pt, Ru, Cu e Ni (SUDHAKAR, et al., 2016).  

Na reação de deslocamento gás-água, as hidroxiapatitas também foram 

investigadas como suportes para catalisadores de Cu-Zn, Pt, Au e Ru (BOUKHA, et al., 

2018; MIAO et al., 2017; VENUGOPAL et al., 2003). 

Boukha e colaboradores (2018) estudaram catalisadores cobre-zinco suportados 

em hidroxiapatitas aplicados na reação de deslocamento gás-água e compararam o seu 

desempenho com os catalisadores de cobre-zinco suportados em alumina, que são 

usualmente utilizados no meio industrial. No estudo, o grupo variou os teores de Cu-Zn 

no catalisador de acordo com razões de Cu/Zn definidas (Cu/Zn = 1.4, 3 e 5.1). Foi 

constatado que o catalisador que apresentou melhor performance foi o que tinha uma 

razão de Cu/Zn de 3, apresentando uma conversão de CO de 26% a 250°C. Esse valor foi 

consideravelmente maior que o valor obtido para o catalisador industrial (Cu-Zn/Al2O3) 

para a mesma temperatura, que converteu 8%. Os resultados de conversão obtidos paras 

os catalisadores são exibidos na figura 6.    

Os pesquisadores mostraram que o catalisador suportado em HAP apresentou, 

também, uma melhor estabilidade que o catalisador suportado em alumina. O Cu-Zn/HAP 

manteve 50% de conversão por 50 h de corrida reacional, enquanto o catalisador Cu-

Zn/Al2O3 forneceu uma conversão inicial menor, 29%, e manteve apenas por 25 h.  

 



32 
 

 

Figura 6- Conversão de CO em função da temperatura para diversos teores de cobre-

zinco em catalisadores de Cu-Zn/HAP e Cu-Zn/Al2O3. 

Fonte: Adaptado de BOUKHA et al (2018) 

2.1.5 Mecanismos para a reação de deslocamento gás-água.  

No que diz respeito aos mecanismos reacionais para a WGSR diversas propostas 

são apresentadas, ainda existindo divergências e contradições. Os mecanismos 

reacionais são fundamentados em virtude da natureza do catalisador, suporte e das 

condições aplicadas na reação. É aceito, de modo geral, que a reação de deslocamento 

gás-água ocorre de modo bifuncional, ou seja, com a participação do metal disperso 

e do suporte (KALAMARAS et al., 2009; POLYCHRONOPOULOU et al., 2011). 

Na literatura dois mecanismos são os mais aceitos e divulgados, o mecanismo 

regenerativo (redox) e o associativo (não redox).  

O mecanismo redox baseia-se na participação direta do suporte na reação. Por esse 

modelo o CO adsorve na fase metálica e é oxidado em CO2 pelo oxigênio presentes 

no suporte e depois é dessorvido, resultando em vacâncias de oxigênio. O suporte é 

então reoxidado pela água formando assim o H2. A figura 7 representa de forma geral 

o desenvolvimento do mecanismo redox em um catalisador de fase ativa metálica 

dispersa em um catalisador oxido.  

Este mecanismo ocorre principalmente em catalisadores que têm em sua estrutura 

óxidos metálicos redutíveis e são empregados em HTS.  
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Figura 7- Mecanismo redox da reação de deslocamento gás-água sobre um catalisador 

metálico suportado 

Fonte: Adaptado de POLYCHRONOPOULOU et al. (2011) 

O segundo mecanismo mais aceito, o mecanismo associativo, sugere que a reação 

ocorre pela interação entre o CO adsorvido e grupos hidroxilas terminais (OH-) presentes 

na superfície do suporte. Esses grupos hidroxilas são formados pela adsorção de água nos 

sítios do suporte. Nesse mecanismo são formados intermediários de reação como 

carbonatos, carboxilatos, e principalmente formiatos (HCOO-) que posteriormente se 

decompõem nos produtos de reação H2 (g) e CO2 (g). Há também relatos de uma atuação 

bifuncional onde o monóxido de carbono adsorvido na fase ativa reduzida migra para 

reagir com os grupos OH- adsorvidos (LADEBECK; WAGNER, 2003). Assim como para 

o mecanismo redox, Polychronopoulou e colaboradores (2011) apresentaram um 

esquema de mecanismo reacional para o mecanismo associativo cuja adaptação está 

apresentada na figura 8.  
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Figura 8- Mecanismo associativo da reação de deslocamento gás-água sobre um 

catalisador metálico suportado 

Fonte: Adaptado de POLYCHRONOPOULOU et al. (2011) 

O mecanismo para catalisadores aplicados a baixas temperaturas ainda são fonte 

de estudo de diversas pesquisas. Nos últimos anos, extensas pesquisas verificaram a 

existência de espécies formiato em catalisadores de Cu-ZnO avaliados LTS, assim como 

em catalisadores de metais nobres suportados em óxidos redutíveis (RATNASAMY; 

WAGNER, 2009). 

Grabow e grupo (2008) estudaram o comportamento de catalisadores Pt/Al2O3 na 

reação de deslocamento gás-água a baixas temperaturas. Baseados em dados 

experimentais, e utilizando a Teoria da densidade funcional (do inglês Density Functional 

Theory - DFT) e modelagem microcinética propuseram um mecanismo reacional para 

esse catalisador.  

Os autores constataram que a reação ocorre pelo mecanismo associativo em 17 

etapas elementares, com a formação de intermediários formiatos (HCOO) e carboxilas 

(COOH). Seus resultados mostram que a reação do CO adsorvido com o grupo hidroxila 

resulta na formação de um intermediário carboxila, que posteriormente se decompõe em 

CO2 e H2O. As análises de DFT mostraram que esse caminho favorece a formação de 

CO2, devido a sua baixa energia de ativação. Já a modelagem microcinética mostrou que 

a reação é limitada pela presença de OH- na superfície (GRANBOW, et al 2008). Um 

esquema de mecanismo reacional foi elaborado e está apresentado na figura 9. Nesse 
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esquema pode-se observar os diferentes caminhos que o mecanismo de reação pode 

tomar. O caminho que envolve a menor energia de ativação (em eV) está destacado com 

a utilização de setas cheias, os demais caminhos utilizam setas pontilhadas. 

 

Figura 9- Esquema de mecanismo reacional para as possíveis etapas da Reação WGSR 

em catalisadores de Pt/Al2O3. 

Fonte: GRABOW et al. (2008) 

O caminho de decomposição direta da carboxila (COOH  CO2 + H+) 

corresponde a 75 – 95% da produção total de dióxido de carbono, porém ao adicionar 

mais água à alimentação o caminho mediado pelas hidroxilas (COOH + OH-  CO2 + 

H2O(ads)) é favorecido, resultando no caminho de decomposição de baixa energia mais 

acessível cineticamente. O grupo concluiu que o intermediário carboxila desempenha um 

papel importante no esquema de reação e que o grupo OH- atua de maneira auto catalítica. 

(GRANBOW, et al 2008).  

Em um estudo sobre o mecanismo de reação da reação de deslocamento gás-água 

em baixas temperaturas para catalisadores de cobre suportados, Gokhale e seus 

colaboradores (2008) propuseram um mecanismo envolvendo um intermediário 

carboxila. Segundo seus resultados o mecanismo de reação dominante envolve a oxidação 

do CO pela hidroxila para formar o intermediário, posteriormente este decompõem-se 

através de uma reação redox especifica com a hidroxila.  O grupo denominou esse 

mecanismo de “Carboxyl Mechanism”. E os passos para esse mecanismo estão mostrados 

na sequência de equações abaixo (7-14), onde os * representam os sítios livres e X* 

representa a espécie “X” adsorvida na superfície.  
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CO + *  CO*             (7) 

H2O + *  H2O*             (8) 

H2O* + *  H* + OH*          (9) 

CO* + OH *  COOH* + *      (10) 

COOH* + *  CO2* + H*         (11) 

COOH* + OH*  CO2* + H2O*    (12) 

CO2* CO2 + *        (13) 

H* + H*   H2 + 2*     (14) 

Os autores notaram que as carboxilas e os formiatos formados são isômeros que 

em seguida decompõem-se nos produtos da reação. Foi constatado que é possível formar 

o intermediário COOH em uma única etapa elementar de reação, ao reagir o CO* e OH* 

de acordo com a equação (10).  

Essa proposta não é válida para a formação de formiatos, já que essas espécies 

estão adsorvidas na superfície do catalisador através de seus dois átomos de oxigênio e 

não do seu átomo de carbono. Seus resultados sugeriram que o HCOO é uma espécie 

intermediária espectadora e que a maneira mais fácil de se formar formiatos é reagindo 

CO2 com H atômico (GOKHALE et al. 2008). 

2.1.6 Envenenamento de catalisadores pelo enxofre 

Como já foi abordado anteriormente nesse trabalho, catalisadores comerciais para 

a reação de deslocamento gás-água são extremamente propensos a envenenamento por 

compostos sulfurados, principalmente aqueles empregados na etapa de baixa temperatura.  

Diversas matérias-primas provenientes da gaseificação apresentam elevados 

níveis de enxofre. Durante os processos industriais para obtenção de gás de síntese as 

impurezas presentes podem ser convertidas em H2S, COS e outros compostos sulfurados 

(WEISHAUPT, 2006), o enxofre também é um contaminante presente em combustíveis 

fosseis e seus derivados, óleo cru, carvão e derivados de biomassa (SCHAIDLE et al., 

2010).  

Devido à sua configuração eletrônica, o enxofre interage fortemente com a fase 

ativa metálica, mesmo quando presente em quantidades baixas. Sua afinidade ao metal 



37 
 

pode levar a perdas significativas de atividade em diversas reações através de adsorções 

físicas e químicas (BARTHOLOMEW, 2001; ZHANG et al., 2009).  

A adsorção física de compostos contendo enxofre pode acarretar o bloqueio ou 

inibição dos sítios ativos e provocar perda de atividade. Já a adsorção química pode 

acontecer por meio de diversos sítios de coordenação, podendo levar a reconstrução da 

superfície do metal, prejudicando, assim, as reações sensíveis à superfície (ZHANG et 

al., 2009). 

Desse modo é necessário que haja uma etapa para remover o enxofre dos 

combustíveis e gás natural. A dessulfurizarão pode ser feita por reação química, como no 

caso da hidrodessulfurização, assim como pode ser realizada por alquilação de moléculas 

organo-sulfuradas. O processo de alquilação aumenta o peso molecular dessas 

substâncias elevando, desse modo, o ponto de ebulição tornando possível a separação por 

destilação. Também pode-se remover o enxofre pelo método de adsorção, método onde 

utiliza-se adsorventes como carvão ativado, zeólitas modificadas e oxido de zinco para a 

captura do enxofre (HOLLADAY et al., 2009).  

Para evitar a desativação dos catalisadores é interessante também aprimorar o 

conhecimento das interações entre o enxofre e os sítios ativos através de pesquisas sobre 

o comportamento de catalisadores na presença de enxofre.  

Xue e grupo desenvolveram um estudo comparativo da tioresistência dos 

catalisadores comerciais utilizados na reação de deslocamento gás-água. Em seu trabalho 

examinaram a atividade de diversos catalisadores (Cu-Zn, Co-Cr, Fe-Cr e Pt/ZrO2) que 

foram submetidos a diferentes concentrações de H2S (50, 200 e 1000 ppm), forma na qual 

o enxofre é, geralmente, encontrado na WGSR. Temperaturas distintas foram aplicadas 

para cada catalisador, 240°C para o Cu-Zn, 300 e 350°C para os Fe-Cr e Co-Cr e 300°C 

para o Pt/ZrO2. 

Para os catalisadores de Cu-Zn e Co-Cr foi observado a desativação irreversível 

pela presença do enxofre, ou seja, mesmo após retirada do H2S da carga reacional os 

catalisadores não recuperaram a sua atividade catalítica. O catalisador de ferro-cromo em 

300°C teve uma desativação irreversível, porém quando foi aplicado 350°C, recuperou 

os valores iniciais de conversão após a retirada do composto sulfurado.  
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O catalisador de platina teve sua atividade diminuída a medida que a concentração 

de H2S aumentava, na condição limpa obteve 44% de conversão de CO e apresentou 12% 

de conversão na condição de maior concentração de sulfeto de hidrogênio (1000 ppm). 

Ao remover a contaminação pelo enxofre a mesma conversão inicial foi observada.  

No estudo foi verificado que o enxofre não reage com o suporte de zircônio, 

ocorrendo preferencialmente a reação do enxofre com a platina para formar sulfeto de 

platina e hidrogênio. O PtS bloqueia os sítios superficiais da platina, explicando a 

desativação verificada na presença do enxofre. A recuperação da atividade catalítica após 

a remoção do H2S indica que o PtS formado não é estável (XUE et al., 2000).  

Um estudo sobre as condições nas quais a contaminação por enxofre pode ocorrer 

na superfície de catalisadores a base de cobre foi estudado por Malyi e grupo (2012). Os 

autores relataram que o envenenamento dos catalisadores pode ocorrer por duas vias 

reacionais: a adsorção do enxofre e a formação de compostos S-Cu. O grupo utilizou a 

DFT para avaliar as duas possíveis reações em diferentes pressões parciais de H2 e H2S.  

Foi concluído que para baixas concentrações e em temperaturas mais elevadas as 

duas vias de envenenamento são termodinamicamente desfavoráveis. No entanto com o 

aumento da concentração de enxofre na carga reacional a adsorção de enxofre na 

superfície do catalisador torna-se termodinamicamente favorável, bloqueando sítios e 

modificando as propriedades catalíticas do metal. Em altas concentrações de H2S, o 

composto Cu2S torna-se estável, contaminando o catalisador. (MALYI et al., 2012).  

Beale e colaboradores (2014) utilizaram diversas técnicas para estudar a 

desativação dos catalisadores comerciais de CuO-ZnO/Al2O3 pelo H2S. Os pesquisadores 

concluíram que a desativação ocorreu através da transformação da fase ativa de Cu/ZnO 

em sulfetos e pela redistribuição desses componentes sobre a amostra em vez da adsorção 

do S nos sítios ativos do Cu.  

Análises de tomografia computadorizada por difração de raios-X revelaram a 

formação de diversos compostos sulfetados como: fases de sulfeto, -ZnS (esfalerita), 

CuS, Cu2S e CuSO4. Contudo através do mapeamento resultante da análise de 

Espectroscopia de Estrutura Fina por Absorção de raios-X (do inglês: X-ray absorption 

fine structure spectroscopy – XAFS) ficou evidenciado que a formação desses compostos 

ocorre na borda da amostra e que seu núcleo estava livre de enxofre. O grupo ainda 

concluiu que o composto CuS apresentou certa mobilidade sob condições de reação 
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resultando na redistribuição de Cu em direção à borda das amostras, esses resultados 

foram observados através de um mapeamento químico resultante de análises de 

fluorescência de raios-X.  

Catalisadores de molibdênio, cobalto ou uma mistura de ambos têm sido uma 

alternativa interessante quando há altas concentrações de enxofre no gás de síntese, 

devido a sua alta atividade em uma ampla faixa de temperatura (200-500º C) e boa 

resistência ao enxofre (LIAN et al., 2010; HULTEBERG, 2012). 

Copperthwaite et al. (1990) mostrou que catalisadores de Co-Cr obtiveram uma 

boa tiorresistência não exibindo mudanças em sua atividade catalítica quando exposto a 

concentrações de 200 a 240 ppm de enxofre por 650h. Um fator relevante para a 

estabilidade e atividade do catalisador foi a razão Co/Cr cuja razão 3:1 foi a mais 

promissora.  

Ainda sobre a aplicação de catalisadores de cobalto, Hla e grupo (2011) estudaram 

a aplicação de catalisadores comerciais compostos de Co-Mo/MgO-Al2O3 na WGSR a 

450ºC com uma carga reacional contendo diferentes tores de H2S.Os autores notaram que 

as amostras precisavam passar por uma etapa de sulfetação para serem ativadas. Nesse 

trabalho desenvolveram um estudo dos teores de sulfeto de hidrogênio e quanto maior a 

quantidade desse composto, maior era a conversão obtida pelo catalisador.  

Esses resultados são corroborados por outros estudos que atribuem esse aumento 

de atividade a formação de sulfetos ativos de Co-Mo, consistindo em MoS2 bem disperso 

e a formação de Co-Mo-S devido à redispersão das partículas de sulfeto de cobalto sobre 

os cristais recém-formados de MoS2 (LIAN et al., 2010).  A aplicação de catalisadores a 

base de cobalto, no entanto, apresenta desvantagens como a perda de estabilidade a longo 

prazo e formação de metano devido a reações colaterais (ZHANG et al., 2009, 

ALMEIDA, 2015). 

Avaliando os estudos apresentados observa-se que a busca por catalisadores 

tiotolerantes é de grande importância pra a aplicação de processos químicos que 

apresentam contaminação por enxofre, em especial para a reação de deslocamento gás-

água. Catalisadores que apresentam uma possível recuperação tornam-se interessantes 

por possibilitar uma economia de recursos em comparação com catalisadores de 

desativam completamente.   
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Desse modo, esse trabalho se propõe a realizar a síntese de catalisadores Cu-Zn/HAP, 

avaliando sua tiorresistência. Os catalisadores serão aplicados a reação de deslocamento 

gás-água e os resultados obtidos serão comparados com catalisadores anteriormente 

sintetizados de Cu-Zn/Al2O3 que são usualmente utilizados em meio industrial. 

  



41 
 

CAPÍTULO 3  

 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1.1 Especificações dos reagentes empregados 

A tabela a seguir apresenta as principais especificações dos produtos utilizados 

para obtenção do suporte e dos catalisadores. 

Tabela 1- Descrição das características dos produtos envolvidos na preparação do suporte 

e dos catalisadores 

Reagente Fórmula molecular Pureza Fabricante 

Nitrato de Cálcio 

Tetrahidratado 

Ca(NO3).4H2O 99% MERCK 

Fosfato de Amônio 

Dibasico 

(NH4)2HPO4 98% Sigma-Aldrich 

Nitrato de Cobre 

Trihidratato 

Cu(NO3)2.3H2O 99% Sigma-Aldrich 

Nitrato de Zinco 

Hexahidratado 

Zn(NO3)2.6H2O 

 

98% Sigma-Aldrich 

Carbonato de Sódio Na2CO3 99,5% Vetec Química 

Fina 

 

3.1.2 Preparação dos catalisadores 

3.1.2.1 Suporte hidroxiapatita 

 

O suporte utilizado foi sintetizado de acordo com a metodologia apresentada por 

Venugopal e Scurrell (2003). Inicialmente foram preparadas soluções de nitrato de cálcio 

tetrahidratado (0,996 mol/L) e de fosfato de amônio dibasico (0,6 mol/L), com a 

quantidade adequada de cada reagente para garantir a quantidade final desejada de 50g 

hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2), os cálculos referentes as massas utilizadas encontram-

se no apêndice 1.  

As soluções obtidas foram mantidas em pH 11-12 utilizando-se uma solução de 

hidróxido de amônio (25%) e monitoramento por pHmetro de bancada (Quimis). Com 

auxílio de uma pipeta de Pasteur a solução de (NH4)2HPO4 foi adicionada gota a gota à 

solução de Ca(NO3). A solução resultante foi mantida em agitação em uma chapa para 

agitação magnética (IKA C-MAG HS 7). Terminada a adição da solução de fosfato, um 
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precipitado leitoso de cor branca foi formado. O precipitado foi filtrado e lavado com 1L 

de água deionizada, posteriormente foi seco em estufa à 120ºC durante a noite e por fim 

calcinado à 500ºC por 3 h com uma taxa de aquecimento de 10°C/min.  

3.1.2.2 Adição de fase ativa por co-precipitação-deposição 

 

A síntese dos catalisadores CuO-ZnO/HAP, CuO/HAP e ZnO/HAP foi planejada de 

forma que se assemelhasse ao método para obtenção do catalisador comercial Cu-

ZnO/Al2O3, descrito por De Jong (2009). A metodologia consiste na co-precipitação dos 

precursores Cu(NO3)2.3H2O e Zn(NO3)2.6H2O  pela adição de Na2CO3 sob pH 

controlado, seguida pelas etapas de envelhecimento da amostra, filtração, secagem e 

calcinação. As composições nominais de cada componente do catalisador estão na Tabela 

2. O catalisador CuO-ZnO/Al2O3 utilizado nesse trabalho foi sintetizado por Almeida 

(2015).  

Tabela 2- Composição mássica nominal dos catalisadores 

Catalisador Fase Ativa Suporte 

 %CuO %ZnO %HAP ou % Al2O3 

33CuO34ZnO/HAP 33 34 33 

22CuO44ZnO/HAP 22 44 34 

44CuO22ZnO/HAP 44 22 34 

33CuO/HAP 33 - 67 

34ZnO/HAP - 34 66 

CuO-ZnO/Al2O3 33 34 33 

 

Inicialmente foram preparadas soluções de nitrato de zinco, de nitrato de cobre e 

de carbonato de sódio de acordo com os cálculos para a composição desejada de fase 

ativa.  Para começar a síntese, a hidroxiapatita calcinada foi adicionada à 300 mL de água 

deionizada. O Becker contendo a suspensão de HAP foi colocado em uma chapa de 

aquecimento com agitação magnética (IKA C-MAG HS 7) e a ele foi acoplado um 

pHmetro de bancada (Quimis) e um termômetro. O sistema montado para a realização da 

síntese está apresentado na Figura 10.  
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Figura 10- Sistema utilizado para a síntese dos catalisadores 

Fonte: Autor (2019) 

O sistema foi aquecido a 70ºC e o pH ajustado para 7 com a adição de gotas da 

solução de carbonato de sódio. Em seguida, as soluções de nitratos de cobre e zinco foram 

adicionadas simultaneamente gota a gota na suspensão de HAP, essa técnica auxiliou a 

manter o pH da solução em 7.  Desta forma, tentou-se uma aproximação ao procedimento 

descrito por De Jong (2009) em que um titulador automático foi empregado, a técnica 

utilizada está ilustrada na Figura 11.  

 

Figura 11- Adição simultânea dos reagentes visando a co-precipitação dos nitratos de 

cobre e zinco e a manutenção do pH neutro. 

Fonte: Autor (2019) 
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Ao fim da adição dos reagentes o sistema foi mantido a 70ºC com agitação a fim 

de que houvesse a transformação de fase e cristalização do precipitado.  A mudança de 

fase para o catalisador Cu-Zn/Al2O3 é seguida da alteração de cor do precipitado de azul 

para verde e ocorre em cerca de 30 min (DE JONG, 2009; SMITH et al., 2017). Para esse 

trabalho a mudança de cor aconteceu rapidamente, não sendo possível marcar um tempo 

certo para a mudança. 

A reação envelheceu por 2 h, seguindo metodologia do grupo de pesquisa, a fim 

de ter uma maior incorporação da fase ativa no suporte. Para finalizar a obtenção do 

catalisador, o precipitado foi filtrado e lavado com 1 L de água deionizada, seco em estufa 

a 120°C por uma noite e por fim calcinado a 450°C por 2 h, com taxa de 5°C/min. O 

precipitado obtido está apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12- Precipitado obtido após as etapas de (a) filtração e (b) secagem e (c) 

calcinação 

Fonte: Autor (2019) 

3.1.3 Caracterização dos catalisadores 

3.1.3.1 Fisissorção de Nitrogênio  

 

A determinação das áreas especificas dos catalisadores e suporte preparados foram 

obtidas pelo método Brunauer, Emmett e Teller (BET).  O método consiste na adsorção 

de N2 (gás inerte) na superfície dos catalisadores, a 77 K. As análises foram realizadas no 

equipamento ASAP-2020 (Micromeritics). 

Um pré-tratamento foi realizado a fim de remover a umidade e outros gases 

adsorvidos que poderiam levar erros na medição dos parâmetros desejados. As amostras 

contendo aproximadamente 600 mg de catalisador foram previamente secas por uma 
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noite em uma estufa (120°C) e posteriormente foi realizada uma nova secagem a 250ºC 

sob vácuo realizada na estação de pré-tratamento do equipamento ASAP 2020. 

3.1.3.2 Difração de Raios-X (DRX) 

 

A difração de Raios-X foi empregada para analisar a estrutura cristalina e o 

tamanho dos cristalitos do suporte e dos catalisadores. As amostras foram caracterizadas 

no equipamento Rigaku Miniflex II com radiação CuKα (1,540 Å).  

Para essa análise a amostra é adicionada em porta amostra com cavidade de 

aproximadamente 17 mm de diâmetro, 3 mm de profundidade e pressionada manualmente 

até total adesão.  O porta amostra é, então, colocado no equipamento onde um feixe de 

Raios-X incidirão sobre a amostra variando o ângulo (2θ) de 10° a 90°, com passo de 

0,05° e velocidade de 1°/min para a obtenção dos difratogramas.  

 

3.1.3.3 Redução à temperatura programada (TPR)  

 

Os perfis de redução à temperatura programada com H2 (TPR-H2) foram obtidos 

por espectrometria de massas e as análises foram realizadas na unidade multipropósito 

acoplada a um espectrômetro de massas (HPR20-Hiden), apresentada na figura 13.   

As amostras analisadas foram secas a 150ºC com uma taxa de 10ºC/min em vazão 

de 30 mL/min de He, essas condições foram mantidas até que o sinal de liberação de água 

não fosse mais observado, após essa etapa de secagem as amostram foram esfriadas até 

temperatura ambiente com He. Então, sob uma mistura redutora de 5% H2/Ar, as amostras 

foram aquecidas até 1000ºC (10°C/min) e vazão de 30 mL/min.  

 



46 
 

 

Figura 13- Esquema da unidade multipropósito acoplada ao espectrômetro de massas. 

Fonte: ALMEIDA (2015) 

 

3.1.3.4 Espectroscopia de Raios-X por energia dispersiva (EDX) 

 

A análise de EDX foi usada para examinar a composição mássica dos catalisadores 

obtidos. Nessa análise utilizou-se um espectrômetro de fluorescência de Raios-X por 

energia dispersiva modelo EDX-720 da marca Shimadzu, esse modelo é acoplado com 

um tubo de Raios-X de Rh.  As condições operacionais aplicadas foram 10 mm para o 

colimador, atmosfera de vácuo, tempo de irradiação de 100 s, a tensão do tubo foi de 50 

kV e corrente de 30 μA, tendo como linha analítica Kα. Nesta técnica os raios-X incidem 

sobre a amostra, excitando os elétrons que são ejetados pela radiação. Estes elétrons são 

captados e suas energias analisadas.  

3.1.3.5 Espectroscopia de refletância difusa na região do infravermelho com transformada 

de Fourier (DRIFTS) 

 

Para as análises de DRIFTS será utilizado o espectrômetro FT-IR Bruker Vertex 

70 equipado com um detector (LN-MCT). No qual será acoplado um acessório de 

reflectância (DRP-XXX, Harrick) contendo uma câmara de reação (HVC-DRP-4, 

Harrick) com janelas de ZnSe. A saída da câmera de reação se comunica a uma unidade 

contendo linhas de gases que permitirá a administração de gases de interesse como CO e 

H2. 
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Anteriormente às análises, os catalisadores foram secos com He (30 mL/min) a 

150°C por 30 minutos e reduzidos, no próprio equipamento. A ativação dos catalisadores 

foi realizada com H2 (30 mL/min) a 230°C por 40 min. Após a ativação, foi realizada a 

limpeza da superfície com hélio (30 mL/min) mantendo a temperatura de redução por 1h. 

Posteriormente a etapa de limpeza da amostra foi realizada a aquisição dos 

backgrounds com o decréscimo da temperatura, mantendo a atmosfera de He. Para os 

catalisadores os backgrounds foram obtidos em 230°C, 210°C, 190°C, 150°C, 100°C, 

50ºC e 30°C. As temperaturas empregadas para as análises de DRIFTS corresponderam 

às mesmas temperaturas avaliadas nos testes de atividade catalítica. 

Com a amostra em 30°C realizou-se a análise de adsorção de CO. O CO foi 

inserido na câmara de reação através de uma mistura de 5%CO/He (30 mL/min), sendo 

mantida por 15 min. Ao final dessa etapa realizou-se uma limpeza com hélio por 30 

minutos (30 mL/min) a fim de que apenas o CO irreversivelmente adsorvido estivesse 

presente. Coletou-se então o espectro à temperatura ambiente e iniciou-se o procedimento 

para acompanhamento da dessorção do CO adsorvido com aumento da temperatura. Os 

espectros foram adquiridos nas mesmas temperaturas indicadas para os arquivos de 

background. Todos os espectros foram adquiridos sob escoamento de He 30 mL/min. 

Após verificação da dessorção do CO, a amostra foi resfriada até 150°C para 

realização da análise de DRIFTS in situ para reação de deslocamento gás-água. A mistura 

de 5%CO/He (30 ml/min) foi introduzida em um saturador contendo água destilada, 

carreando o vapor de água. O saturador foi mantido a 40°C para manter uma proporção 

CO/H2O próxima à empregada nos testes de atividade catalítica. Os espectros referentes 

à reação foram coletados em variando a temperatura entre 150°C-230°C (Δ = 20°C).  

3.1.3.6 Espectroscopia de fotoelétrons de Raios-X (XPS) 

 

Para a realização da análise de XPS, os catalisadores foram previamente reduzidas nas 

condições de reação e passivadas com 5%O2/He por 30 min em banho de gelo. As análises 

foram efetuadas no espectrômetro de fotoelétrons de raios X modelo Escalab 250Xi da 

marca Thermo Scientific. As medidas foram obtidas com feixe de Raios-X com 1486,6 

eV (Al Kα).  
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Os espectros obtidos foram processados com o software CasaXPS versão 2.3.13. A 

correção da carga foi feita utilizando com o pico do C 1s como referência (285 eV) e a 

deconvolução dos picos foi realizada através de uma função Gaussiana.  

3.1.3.7 Medida de dispersão metálica 

 

A determinação das dispersões metálicas foram realizadas na unidade multipropósito 

apresentada no item 3.1.3.3. Essa análise foi realizada por meio da titulação com N2O, já 

que há uma dificuldade de se utilizar a quimissorção de H2 ou CO para catalisadores de 

cobre (BOND; NAMIJO, 1989; JEONG et al, 2014).  

No início da análise, as amostras contendo aproximadamente 200 mg de catalisador 

foram reduzidas na mesma condição empregada para os testes catalíticos até que não fosse 

possível observar indícios de redução no sinal de H2.  Após redução a amostra foi 

resfriada com He até 90°C, atingindo a temperatura o He será trocado pela mistura 

oxidante de 10%N2O/He (50 mL/min), permanecendo por 1 h.  

Posteriormente a etapa de oxidação, a amostra foi resfriada até temperatura ambiente 

em He e em seguida aquecida até 400°C (5°C/min) com 5%H2/Ar a 30 mL/min. Nesta 

etapa um pico de consumo de hidrogênio foi obtido e utilizado para a quantificação do 

cobre superficial, de acordo com a estequiometria indicada nas reações 15 e 16.  

2 Cu(s) + N2O(g)   Cu2O(s) + N2(g)    (15) 

Cu2O(s) + H2(g)  2 Cu0(s) + H2O(g)     (16) 

3.1.4 Teste de atividade catalítica 

Os testes catalíticos foram realizados em uma unidade reacional acoplada com um 

cromatógrafo a gás Shimadzu, modelo 2014. Esse cromatógrafo é equipado com coluna 

carboxen 1010 e detector de condutividade térmica (TCD) e de ionização de chama (FID).  

Um esquema da unidade reacional utilizada pode ser visto na Figura 14. 
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Figura 14- Esquema da unidade operacional utilizada para os testes catalíticos 

Fonte: Silva (2018). 

A reação de deslocamento gás-água foi realizada em um micro reator de quartzo 

e os catalisadores foram diluídos em carbeto de silício na proporção de 1:1, a fim de evitar 

a formação de pontos quentes no catalisador, já que o SiC possui alta condutibilidade 

térmica e baixo coeficiente de expansão térmica. 

Os testes catalíticos foram avaliados em quatro etapas sequenciais. Primeiro foi 

realizada uma investigação do efeito da temperatura na atividade dos catalisadores.  Um 

teste isotérmico foi realizado em seguida visando avaliar a estabilidade e o desempenho 

dos catalisadores. Ambas etapas iniciais foram realizadas sem a presença de enxofre. A 

terceira etapa consistiu na avaliação da tiorresistência dos materiais. Para tal a carga 

“limpa” (sem presença de enxofre) foi substituída por uma carga com 200 ppm de H2S, 

mantendo-se a temperatura do teste anterior. Posteriormente à etapa contaminada 

executou-se a última etapa na qual foi verificada a possível recuperação dos catalisadores, 

retornando para a condição limpa de reação. 

Anteriormente aos testes catalíticos, os catalisadores foram submetidos a uma 

etapa de secagem que consiste numa temperatura de 150°C, com uma taxa de 

aquecimento de 10°C/min por 30 min. Para tal secagem foi usado uma corrente de He 

com vazão de 30mL/min. Na Tabela 3 são apresentas as parâmetros os quais as amostras 

foram submetidas na avaliação catalítica.  
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Tabela 3- Parâmetros empregados na avaliação catalítica para cada amostra. 

 

Catalisador 

 

Massa 

Condições de 

Ativação 

Testes com 

variação de 

temperatura 

Testes 

isotérmicos 

22CuO44ZnO/HAP  

 

 

~200 mg 

Mistura contendo 

90% de He e 10% 

de 5%H2/Ar 

(100mL/min) 

5°C/min 

230°C 

2h 

 

 

150 °C – 230 °C 

C 

 

 

 

230 °C 

33CuO34ZnO/HAP 

44CuO22ZnO/HAP 

33CuO/HAP 

34ZnO/HAP 

CuO-ZnO/Al2O3 

 

A condição de aivação apresentada na tabela 3, se assemelha com a ativação 

empregada industrialmente para o catalisador Cu-ZnO/Al2O3 (DE JONG, 2009). Nas 

etapas com ausência de enxofre, a carga reacional foi composta por 5%H2, 15%CO, 

5%CO2 e 20% de vapor de H2O (saturador a 60ºC) com 100 mL/min. Essa condição de 

carga reacional será tratada nesse trabalho como reação/condição limpa. Para a condição 

contaminada foi utilizado um cilindro (Linde) com a mistura reacional que continha os 

gases presentes na reação limpa, na mesma composição, juntamente com 200 ppm de 

H2S. Em todas as condições o balanço foi realizado com N2. 

O cálculo das conversões de CO foi realizado com base no balanço de carbono da 

reação e está explicitado no apêndice 2. Os cálculos referentes à taxa da reação direta e 

da frequência de reação, do inglês turnover frequency (TOF) podem ser verificados no 

apêndice 3. 
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CAPÍTULO 4  

 

4.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1.1 Fisissorção de Nitrogênio 

A Tabela 4 exibe os valores de área específica obtidas pelo método BET 

(Brunauer-Emmett-Teller) e de volume de poros e diâmetro de poros pelo método BJH 

(Barret-Joyner-Halenda).  Através dos resultados obtidos para o diâmetro de poros e 

segundo a classificação da União Internacional de Química Pura e Aplicada (do inglês 

IUPAC), podemos classificar os materiais como mesoporosos, tendo em vista que 

materiais mesoporosos possuem poros com diâmetros entre 2 e 50 nm (SING, 1982; 

THOMMES et al., 2015).  

Tabela 4- Resultados da análise de Fisissorção de nitrogênio para o suporte e os 

catalisadores. 

 

A calcinação da hidroxiapatita sintetizada por coprecipitação forneceu uma área 

específica de 66 m2/g, valor coerente com a área obtida por Venugopal e Scurrell (2003) 

de 56 m2/g na qual a síntese da HAP foi baseada.  Boukha e colaboradores (2018) 

encontraram valores próximos de área específica para a HAP obtendo 52 m2/g.  

Analisando os resultados observa-se, também, que o catalisador de menor área 

especifica é o que não possui zinco em sua composição (33CuO/HAP), esse fato 

corrobora com a suspeita da função do zinco na composição do catalisador, que é fornecer 

uma melhor estabilização as partículas de cobre para evitar a aglomeração dessas 

partículas (sinterização) (DE JONG, 2009; PAN et al., 1988; SMITH R J et al., 2010).  

Amostras SBET (m
2/g) VP (cm3/g) DP (nm) 

22CuO44ZnO/HAP 61 0,33 20 

33CuO34ZnO/HAP 56 0,36 24 

44CuO22ZnO/HAP 58 0,39 25 

33CuO/HAP 49 0,28 21 

34ZnO/HAP 62 0,31 19 

HAP 66 0,38 24 

CuO-ZnO/Al2O3 70 0,32 16,9 
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Observa-se que os catalisadores de cobre e zinco preparados por deposição-

coprecipitação não apresentaram alterações significativas nos valores das propriedades 

texturais, obtendo apenas uma leve diminuição na área específica se comparados ao 

suporte hidroxiapatita.  Resultado similar, em relação as áreas específicas dos 

catalisadores, foi obtido por Boukha e colaboradores (2018), onde os catalisadores de 

CuZn/HAP tiveram áreas levemente menores em relação ao suporte puro HAP e 

observaram que a área específica diminuía à medida que a razão Cu/Zn nos catalisadores 

aumentava (BOUKHA et al. 2018).   

Além dos valores de diâmetros de poros obtidos pelo método BJH, outros fatores 

que evidenciam a mesoporosidade dos materiais são as isotermas de adsorção e dessorção 

e os gráficos de distribuição de diâmetro de poros, que serão apresentadas nas figuras a 

seguir (figuras 15 a 20).  

Pelos gráficos de volume de poros em função dos diâmetros médios de poros nota-

se que tanto o suporte quanto os catalisadores, possuem maiores volumes de poros na 

faixa relacionadas com diâmetros de 1 a 60 nm, aproximadamente e que todas as curvas 

apresentam uma distribuição de poros essencialmente monomodal.  

Ciclos de histerese estão presentes em todas as isotermas obtidas evidenciando a 

característica mesoporosa dos materiais. Este fenômeno ocorre entre a condensação e a 

evaporação do adsorvato no interior dos mesoporos, desta forma as curvas de adsorção e 

dessorção não coincidem. Segundo a classificação mais recente da IUPAC, podemos 

classificar as isotermas obtidas como do tipo IV(a) (THOMMES et al., 2015).  

Podemos classificar os ciclos de histereses de todas as isotermas obtidas como do 

tipo H3. Esse perfil está relacionado com a formação de partículas agregadas não rígidas 

em forma de placas, dando origem a poros em fendas (THOMMES et al., 2015). 
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Figura 15- Isoterma de adsorção e dessorção de N2 e curva de distribuição do volume 

poros para o catalisador 22CuO44ZnO/HAP. 

 

Figura 16- Isoterma de adsorção e dessorção de N2 e curva de distribuição do volume 

poros para o catalisador 33CuO34ZnO/HAP. 
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Figura 17- Isoterma de adsorção e dessorção de N2 e curva de distribuição do volume 

poros para o catalisador 44CuO22ZnO/HAP. 

 

Figura 18- Isoterma de adsorção e dessorção de N2 e curva de distribuição do volume 

poros para o catalisador 33CuO/HAP. 
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Figura 19- Isoterma de adsorção e dessorção de N2 e curva de distribuição do volume 

poros para o catalisador 34ZnO/HAP. 

 

Figura 20 - Isoterma de adsorção e dessorção de N2 e curva de distribuição do volume 

poros para o suporte Hidroxiapatita (HAP). 
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4.1.2 Difração de Raios-X (DRX) 

O difratograma do suporte hidroxiapatita está apresentado na figura 21. A 

calcinação a 500°C do precipitado proveniente da síntese levou à formação de 

hidroxiapatita com estrutura cristalina hexagonal, sendo confirmado pela aparição dos 

picos 2θ = 26,10°, 2θ = 32,15°, 2θ = 39,95°, 2θ =46,92°, 2θ = 49,71° e 2θ = 53,44,  como 

indicado pela comparação com a ficha padrão 74-0566 fornecida pelo Joint Committee 

on Powder Diffraction Standards (JCPDS). 

 

Figura 21- Difratograma obtido para o suporte Ca10(PO4)6(OH)2 comparado a ficha 

padrão da HAP cristalina hexagonal (JCPDS 74-0566). 

Através da comparação dos difratogramas obtidos para os catalisadores calcinados 

e das fichas padrões JCPDS, conclui-se que os catalisadores apresentam picos referentes 

a fases de HAP hexagonal (JCPDS74-0566), CuO monoclínico (JCPDS 80-1917) e ZnO 

hexagonal (JCPDS 80-0075), como indicado nas figuras 22 e 23.  

Os difratogramas de raios-X dos catalisadores monometálicos e bimetálicos 

também foram comparados com o do suporte HAP. Nesse caso, símbolos foram usados 

para identificar as posições equivalentes as fases de CuO, ZnO e HAP. Os resultados 

obtidos para as amostras calcinadas são caracterizados, em diversos pontos, pela 

superposição de picos característicos de cada fase encontrada. 
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Figura 22- Difratograma dos catalisadores bimetálicos de CuO-ZnO e do suporte HAP 

 

Figura 23- Difratograma dos catalisadores monometálicos de CuO e ZnO e do suporte 

HAP 
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Devido essas superposições a determinação do diâmetro médio de cristalitos pela 

equação de Scherrer para os catalisadores bimetálicos tornou-se inviável, já que essa 

determinação depende diretamente da identificação preferencial dos picos de maior 

intensidade de cada uma das fases presentes nas amostras analisadas, não sendo possível 

escolher uma linha especifica do cobre.  

4.1.3 Redução à temperatura programada (TPR) 

Os resultados obtidos pela redução à temperatura programada para os 

catalisadores e para o suporte HAP estão apresentados nas Figura 24 e 25 a seguir.  Os 

perfis apresentam como resposta picos de consumo de hidrogênio na temperatura de 

redução dos catalisadores 

 

Figura 24- Perfis de redução dos catalisadores 44CuO22ZnO/HAP, 

33CuO34ZnO/HAP, 22CuO44ZnO/HAP e do suporte HAP. 

Os catalisadores estudados não apresentaram redução à temperatura ambiente e 

para todos que possuíam cobre em sua composição, foi observado um perfil de redução, 

indicando a existência de espécies de CuO. Picos de consumo foram formados em 281°C, 

303°C, 276°C para os catalisadores 44CuO22ZnO/HAP, 33CuO34ZnO/HAP, 

22CuO44ZnO/HAP, respectivamente. O catalisador 33CuO/HAP apresentou um perfil 

de redução em dois estágios, enquanto o catalisador 34ZnO/HAP não apresentou perfil 

de redução na faixa de temperatura analisada.  
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Figura 25- Perfis de redução dos catalisadores 33CuO/HAP, 34ZnO/HAP e do suporte 

HAP. 

Em seu trabalho sobre catalisadores de Cu-Zn suportados em nióbia, Silva (2018) 

realizou uma redução para um óxido de cobre de referência (Merck) a fim de realizar uma 

comparação com seus catalisadores, foi constatado que o CuO puro apresenta dois picos 

de redução centrados em 300 e 330 °C.  Essa característica é relacionada com a redução 

em duas etapas, de Cu2+ a Cu1+ para o pico de menor temperatura, seguida pela redução 

de Cu1+ a Cu0 (FLORES et al., 2011; HURST et al., 1982). Outros estudos relacionam o 

pico de menor temperatura à redução de partículas de CuO altamente dispersas enquanto 

o seguinte é relacionado à redução de partículas maiores do óxido metálico presentes na 

amostra (ZOU et al., 2009). O perfil do CuO de referência pode ser visualizado na figura 

26. 

Um perfil similar ao apresentado pelo CuO de referência foi obtido para o 

catalisador 33CuO/HAP. Esse catalisador apresentou um perfil de redução em dois 

estágios com picos centrados em 221° C e 268º C.  Os resultados obtidos para os 

catalisadores do presente estudo apresentaram temperaturas de redução inferiores se 

comparados ao óxido de cobre de referência, esse fato pode ser atribuído à dispersão das 

partículas de CuO no suporte, confirmando que a hidroxiapatita aprimorou a 

redutibilidade, facilitando a redução do óxido (HURST et al., 1982).  
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Figura 26- Perfil de redução do CuO Comercial 

Fonte: Adaptado de Silva (2018)  

Diferentemente do óxido de referência e do catalisador 33CuO/HAP, os demais 

catalisadores apresentaram somente um pico característico de redução, a dificuldade de 

distinguir dois estágios de redução de cobre na análise de TPR está relacionada à alta 

concentração de espécies de Cu2+ que podem levar ao alargamento dos picos (KURR et 

al., 2008).  

Os experimentos de TPR de H2 realizados para investigar a redutibilidade do 

suporte hidroxiapatita forneceram um diagrama com a presença de um leve pico de 

consumo de H2 centrado em 680° C, como pode ser observado nas figuras 24 e 25, com 

um consumo de aproximadamente 114,4 mol gamostra
-1. Estudos da literatura relacionam 

essa redução a presença de espécies de oxigênio aniônico presentes na superfície da 

hidroxiapatita, que podem ser restauradas por uma simples reoxidação da amostra 

(BOUKHA, et al. 2018).   

A tabela a seguir exibe os valores de consumo de H2 e os graus de redução do 

cobre para os catalisadores.  
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 Tabela 5- Valores de absorção de H2 e os graus de redução para os catalisadores 

suportados 

 

4.1.4 Espectroscopia de Raios-X por energia dispersiva (EDX) 

A tabela 6 a seguir exibe os valores encontrados pela técnica de EDX para a 

composição dos catalisadores e do suporte comparando-os com os valores nominais, ou 

seja, teóricos. Os cálculos dos teores forem realizados desconsiderando o oxigênio das 

amostras. 

Tabela 6- Teores composicionais dos catalisadores obtidos pela análise de EDX 

 

Amostra 

Teores mássicos experimentais e nominais dos elementos 

constituintes 

Cu Zn Ca P 

33CuO34ZnO/HAP 30,47% 28,91% 

(27,32%) 

11,14% 4,48% 

(6.1%) (Teor nominal) (26,36%) (13,17%) 

22CuO44ZnO/HAP 21,4% 42,6% 

(35,35%) 

10,5% 1,93% 

(6,29%) (Teor nominal) (17,58%) (13,56%) 

44CuO22ZnO/HAP 43,94% 22,00% 

(17,67%) 

9,83% 1,59% 

(Teor nominal) (35,15%) (13,56%) (6,29%) 

33CuO/HAP 34,31% --- 25,62% 9,25% 

(Teor nominal) (26,36%) (26,73%) (12,39%) 

34ZnO/HAP --- 44,95% 24,73% 

(26,33%) 

4,12% 

(12,21%) (Teor nominal)  (27,32%) 

HAP --- --- 46,37% 

(39,90%) 

15,31% 

(18,5%) (Teor nominal) --- --- 

 

 

Catalisador Consumo de H2 (mol gcat
-1) Grau de redução (%) 

22CuO44ZnO/HAP 2667 96 

33CuO34ZnO/HAP 3849 92 

44CuO22ZnO/HAP 5257 95 

33CuO/HAP 4677 100 
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O suporte puro foi sintetizado pelo método de co-precipitação e apresentou 

valores experimentais próximos aos valores nominais de cálcio e fósforo, distinguindo 

por uma pequena variação. Indicando que a metodologia utilizada para a preparação desse 

material foi eficaz. 

Para os catalisadores apenas o 33CuO34ZnO/HAP apresentou valores coerentes 

para o teor de cobre, valor um pouco acima do esperado o que pode ser consequências de 

erros experimentais durante a preparação. Os demais catalisadores apresentaram valores 

significativamente discrepantes, estando bem acima do almejado. Esses valores não 

podem ser condizentes com a preparação, uma vez que não seriam alcançados com as 

quantidades de reagentes empregadas na síntese do catalisador. 

Trabalhos anteriores do grupo mostram que há interferência na medida de 

amostras que contem cobre em sua composição. Freitas (2017) preparou diversos 

catalisadores CuO suportados em céria com teores mássicos de 20%. A análise de EDX 

realizada forneceu valores diferentes dos 20% para os catalisadores de Cu/CeO2 e 

Cu/99%CeO2-1%Nb2O5, apresentando 28,0% e 31,9% respectivamente. No trabalho 

outros catalisadores apresentaram valores para o teor de cobre coerentes, e todos os 

catalisadores foram sintetizados da mesmo forma, tendo a fonte de cobre uma única 

solução de nitrato de cobre, o autor, então, atribuiu o erro a entraves na análise de EDX e 

correspondeu o teor entorno de 30% a na realidade aproximadamente 20% (FREITAS, 

2017). Resultados similares foram constatados no trabalho de Silva (2018), onde os 

resultados da análise de EDX forneceram um valor de 32,6% de cobre em uma amostra 

que, teoricamente, teria 21,3%. O erro na análise foi, também, atribuído a dificuldade da 

análise de obter teores coerentes em catalisadores de cobre em sua composição (SILVA, 

2018). 

4.1.5 Espectroscopia de refletância difusa na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (DRIFTS) 

Os espectros de adsorção de CO na temperatura de 30°C para todos os 

catalisadores estão apresentados na figura 27 a seguir. Em todos os espectros obtidos a 

banda principal relacionada a adsorção do monóxido de carbono está situada na faixa de 

2106 a 2112 cm-1.  Geralmente, a adsorção de moléculas de CO nas diversas formas do 

cobre leva à formação de picos com frequências vibracionais características em 2220-

2150 cm-1 para o Cu2+, 2160-2080 cm-1 para o Cu1+ e abaixo de 2130 cm-1 para o Cu0 
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(DENG et al., 2016).  O espectro obtido para o catalisador 34ZnO/HAP não apresentou 

banda de adsorção de CO. Como visto anteriormente, após a etapa de adsorção, uma 

limpeza com hélio é realizada para retirar o CO adsorvido reversivelmente, então notamos 

que a adsorção entre o CO e o catalisador foi muito fraca, ocorrendo dessorção total do 

monóxido de carbono.  

 

Figura 27- Espectros de adsorção de CO a temperatura ambiente. 

 

Alguns catalisadores apresentam bandas nas regiões de menor número de onda 

(1000 a 1750 cm-1), estas são relacionadas a presenças de diferentes espécies carbonatadas 

na superfície do catalisador como formiatos (HCOO-), carboxilatos (COO-), carbonatos 

(CO3
2-) e bicarbonatos (HCO3

-) que são formados pelo contato do CO com o catalisador 

(BAIDYA; BERA, 2015).  A tabela 7, a seguir, correlaciona espécies as quais as bandas 

mais definidas podem ser atribuídas. Para os catalisadores 33CuO34ZnO/HAP e 

33CuO/HAP, as bandas em 2106 e 2112 cm-1 são atribuídas a espécies de Cu0-carbonila 

(DENG et al., 2016). Já para o catalisador 22CuO34ZnO/HAP a banda em 2106 cm-1, 

1629 cm-1, 13567 cm-1 e 1488 cm-1 são atribuídas a espécies de Cu0-carbonila, carbonatos 

bidentados, carbonatos monodentados e formiatos, respectivamente (DENG et al., 2016; 

BAIDYA; BERA, 2015). Para o catalisador 44CuO22ZnO/HAP a espécie cobre 

carbonila (CO-Cu0) está atribuída à banda em 2106 cm-1, os carbonatos bidentados 

encontram-se em 1632 cm-1, as espécies de carbonato monodentados atribuídos à banda 
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em 1352cm-1 e as espécies de formiatos nas bandas em 1494 cm-1 (DENG et al., 2016; 

BAIDYA; BERA, 2015).   

Tabela 7- Identificação das bandas relacionadas às espécies carbonatadas originadas da 

adsorção de CO nos catalisadores a temperatura ambiente. 

 Espécies carbonatadas atribuídas 

Catalisador CO-Cu0 Carbonatos 

bidentados  

Carbonatos  

monodentados 

Formiatos 

33CuO34ZnO/HAP 2106 cm-1 - - - 

22CuO44ZnO/HAP 2106 cm-1 1629 cm-1 1357 cm-1 1488 cm-1 

44CuO22ZnO/HAP 2106 cm-1 1632 cm-1 1352 cm-1 1494 cm-1 

33CuO/HAP 2112 cm-1 - - - 

 

Também são observadas bandas largas acima de 3000 cm-1. Estas bandas são 

relacionadas ao estiramento O-H ocasionados por grupos hidroxilas presentes na 

superfície do catalisador e podem ser provenientes da adsorção da água (WIJNJA; 

SCHULTHESS, 1999; KALAMARAS et al., 2012; VIGNATTI et al., 2011).  

As bandas em 2106 e 2112 cm-1 foram atribuídas à adsorção linear do CO nos 

sítios ativos do cobre metálico. Contudo para avaliar a natureza dos sítios ativos de cobre 

é recomendado avaliar a termoestabilidade da carbonila adsorvida.  A identificação dos 

sítios de cobre pelas bandas de adsorção de CO é ambígua, uma vez que as moléculas de 

CO podem adsorver no cobre metálico na mesma frequência que no Cu1+ quando as 

partículas de cobre estão bem dispersas na superfície de suporte (HADJIIVANOV; 

KNÖZINGER, 2001; SATO et al., 2013). 

Espécies CO-Cu1+ possuem maior estabilidade térmica do que CO-Cu0, este fato 

é ocasionado pela estabilização da ligação  mais forte (HADJIIVANOV; KNÖZINGER, 

2001; SATO et al., 2013). Já espécies de CO-Cu0 são facilmente decompostas com 

evacuação ou aumento da temperatura (SATO et al., 2013; TANG et al., 2005; 

VANNICE, 2005).  A figura 28 mostra a dessorção do CO com o aumento da temperatura 

para os catalisadores estudados.  Observa-se que para todos os catalisadores há frações 

da banda em 50°C, mas que esta é dessorvida em temperaturas superiores, esclarecendo 

assim que o cobre se encontra em sua forma metálica.  
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Figura 28- Espectros de dessorção de CO com o aumento da temperatura obtidos para 

os catalisadores (a) 33CuO34ZnO/HAP, (b) 22CuO44ZnO/HAP, (c) 

44CuO22ZnO/HAP e (d) 33CuO/HAP 

Para o catalisador 33CuO/HAP observa-se ainda um ombro a 2103 cm-1. Na 

literatura, a banda de menor frequência próxima à banda referente ao Cux-CO é associada 

à formação do complexo geminal Cu0(CO)2, (DONG et al., 2016; SAW et al., 2014). Essa 

banda também é totalmente dessorvida com o acréscimo da temperatura.   

A sequência de figuras abaixo (Figura 29 a Figura 33) apresentam os espectros 

obtidos pela análise in situ de DRIFTS durante a reação de deslocamento gás-água para 

cada catalisador em diferentes temperaturas. As bandas compreendidas acima de 3000 

cm-1 continuam presentes nos espectros dos catalisadores.  Pelo fato de o vapor de água 

ser um dos reagentes da reação pode-se atribuir com mais certeza a presença das bandas 

ao estiramento O–H de grupos hidroxilas, provenientes da adsorção de água (VIGNATTI 

et al., 2010).  

As bandas atribuídas as espécies carbonatadas continuam presentes nos espectros, 

mesmo que sua resolução divirja entre os catalisadores. De modo geral, para todos os 

catalisadores as bandas relacionadas aos formiatos crescem com o aumento da 

temperatura, o que reflete o progresso da reação, e de acordo com trabalhos anteriores, 

bandas nessas regiões são formadas a partir das vibrações de estiramento OCO simétricas 
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e OCO assimétricas, respectivamente (VIGNATTI et al., 2010; JACOBS et al., 2003), 

sendo um indicativo da ocorrência da reação de deslocamento gás-água.  

As bandas relacionadas aos formiatos estão localizados em, 1594 e 1437 cm-1, 

entre 1582 e 1374 cm-1, entre 1556 e 1409 cm-1, para os catalisadores 33CuO34ZnO/HAP, 

22CuO44ZnO/HAP, 44CuO22ZnO/HAP e 33CuO/HAP, respectivamente.  

Na figura 29, podemos ver o espectro de DRIFTS in situ obtido para o catalisador 

33CuO34ZnO/HAP, observa-se banda bem definida em 2358 cm-1 relacionada à adsorção 

do CO2 nos sítios ativos do cobre (VIGNATTI et al., 2010) que apresenta crescimento 

com o aumento da temperatura, sendo mais um indicativo de ocorrência da reação. 

Podemos observar banda bem definida em 2174 cm-1 atribuída ao CO(g) (VIGNATTI et 

al., 2011).  Em relação à banda de adsorção de CO nos sítios metálicos houve alterações 

sutis nos valores das frequências (de 2106 cm-1 para 2110 cm-1). Por fim, em baixas 

frequências são observadas bandas atribuídas a espécies formiatos em 1572 e 1430 cm-1 

(VIGNATTI et al., 2010).  

 

Figura 29- Espectro de DRIFTS in situ obtido em diferentes temperaturas para o 

catalisador 33CuO34ZnO/HAP. 
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O espectro do catalisador 22CuO44ZnO/HAP (Figura 30) apresenta banda bem 

definida em 2358 cm-1 sendo atribuída à adsorção do CO2. A banda relacionada a 

adsorção de monóxido de carbono aparece com frequência de 2181 cm-1 (VIGNATTI et 

al., 2010, 2011). Espécies CO-Cu0 aparecem com frequências de 2108 cm-1 (pequena 

mudança em relação à adsorção do CO a temperatura ambiente).  São observadas bandas 

na faixa de formação de carbonatos, porém não bem definidas, e dois picos que aumentam 

com a elevação da temperatura (1594 cm-1 e 1437 cm-1) sendo, portanto, atribuídas a 

espécies de formiatos. 

Avaliando os espectros do obtidos para o catalisador 44CuO22ZnO/HAP, figura 

31, observa-se que as bandas de adsorção de CO2 está presente em 2361 cm-1, porém com 

maior intensidade em temperaturas mais altas. Picos referentes a adsorção de CO e a 

espécies de CO-Cu0, aparecem em 2171 e 2119 cm-1, respectivamente.  As espécies 

carbonatadas aparecem na região de menor frequência (< 1582 cm-1), porém com picos 

não tão definidos (VIGNATTI et al., 2010, DENG et al., 2016).  

 

Figura 30- Espectro de DRIFTS in situ obtido em diferentes temperaturas para o 

catalisador 22CuO44ZnO/HAP. 
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Figura 31- Espectro de DRIFTS in situ obtido em diferentes temperaturas para o 

catalisador 44CuO22ZnO/HAP. 

É interessante notar que as regiões de menor frequência, com temperatura mais 

elevadas, para os catalisadores 44CuO22ZnO/HAP e 22CuO44ZnO/HAP apresentaram 

queda na absorvância comparada aos espectros obtidos em hélio. Essas bandas negativas 

podem indicar uma menor concentração de espécies carbonatadas durante a reação WGS, 

(SILVA, 2018).  

O espectro do catalisador monometálico 33CuO/HAP (Figura 32), assim como os 

demais apresentou bandas características da adsorção de CO2 nos sítios metálicos, 

centralizados em 2353 cm-1. A espécie CO-Cu0 está presente no espectro, identificada no 

pico com frequência de 2119 cm-1, enquanto a adsorção do CO pode ser identificada pela 

banda localizada em 2175 cm-1. Na região de formação de espécies carbonatadas observa-

se um pico bem definido em 1076 cm-1 que pode ser atribuído a carbonatos polidentados 

(HOLMGREN et al., 1999; RIGUETTO et al., 2004). 
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Figura 32- Espectro de DRIFTS in situ obtido em diferentes temperaturas para o 

catalisador 33CuO/HAP. 

O catalisador 34ZnO/HAP, como mencionado anteriormente, não apresentou 

banda de adsorção de CO nos sítios metálicos de zinco quando realizada a análise em 

temperatura ambiente, contudo ao realizar a análise nas condições da reação de 

deslocamento gás-água, picos característicos de adsorção de CO2 foram obtidos com 

frequência de 2361 cm-1, como observados na figura 33, apresentando aumento em sua 

intensidade, indicando a atividade desse catalisador para a reação WGS. A adsorção do 

monóxido de carbono gasoso no metal é caracterizada pela banda em 2175 cm-1, e a 

formação da espécie metal carbonila (CO-M0) pode ser identificada pelo pico em 2115 

cm-1. Por essa análise, observamos que, em condições de reação, as moléculas de CO 

presente nos reagentes mantem uma fraca adsorção nos sítios ativos do zinco. Desse modo 

as partículas de zinco presente nos catalisadores desse trabalho, além de ajudar na 

estabilidade, podem auxiliar a fase ativa de cobre a transformar o CO em CO2 pela reação 

de deslocamento gás-água.  
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Figura 33- Espectro de DRIFTS in situ obtido em diferentes temperaturas para o 

catalisador 34ZnO/HAP. 
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4.1.6 Espectroscopia de fotoelétrons de Raios-X (XPS) 

Para a realização dos espectros, uma redução-passivação das amostras foi realizada. 

Inicialmente um levantamento total das amostras (survey) foi realizado para os espectros de 

fotoelétrons por Raios-X, e seguidamente espectros individualizando as regiões de interesse foram 

realizados. Foram então ajustados com base no carbono, presente na fita adesiva em que a amostra 

foi depositada, e resolvidos para que apresentassem a melhor representação dos espectros obtidos, 

através da deconvolução dos picos. Os espectros obtidos foram comparados com Handbook of X-

ray photoelectron spectroscopy de Wagner (1979) e com o Handbooks Of Monochromatica XPS 

Spectra de Crist (2000).   

Os espectros de XPS dos catalisadores estudados são apresentados nas imagens a 

seguir (Figura 34 a figura 39). Os espectros das linhas Cu 2p, Zn 2p e Ca 2p dos 

catalisadores foram realizados levando em consideração que os dubletos relacionados às 

linhas 2p1/2 e 2p3/2 possuem uma separação de 19,8 eV, 23,0 eV e 3,5 eV para o cobre, 

para o zinco e para o cálcio respectivamente, assim como uma proporção de 1:2 entre as 

áreas (WAGNER et al. 1979).  

O melhor ajuste dos espectros para linha O 1s foi obtido realizando a 

deconvolução do pico em duas componentes para o catalisador 33CuO/HAP e para o 

suporte e em uma componente para os demais materiais.  

Confirmando a existência de grupos hidroxilas, a análise da linha O 1s (figura 34) 

apresentou picos com energia de ligação em torno de 531 eV, caracterizando grupos 

hidroxilas e/ou moléculas de água adsorvidas na superfície (KLOPROGGE et al., 2006; 

CRIST, 2000; WEILACH et al., 2011).  As componentes localizadas e 533,1 e 533,2 eV 

33CuO/HAP e para o suporte respectivamente estão associadas ao oxigênio da rede dos 

óxidos metálicos (BATISTA et al., 2001; DAMYANOVA et al., 2009; ERTL et al., 

1997; JARDIM et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2014; STOŠIĆ et al., 2012) 
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Figura 34- Espectros da linha O 1s para os catalisadores reduzidos e passivados (a) 

22CuO44ZnO/HAP, (b) 33CuO34ZnO/HAP, (c) 44CuO22ZnO/HAP, (d) 33CuO/HAP 

e (e) 34ZnO/HAP e para o suporte (f) Hidroxiapatita. 

A figura 35 apresenta os espectros da linha Ca 2p.  A distância entre os picos Ca 

2p3/2 e Ca 2p1/2 foi de 3,5 eV para todos os catalisadores. A combinação da distância entre 

as linhas Ca 2p3/2 e Ca 2p1/2 e os valores de energia de ligação obtidos para o cálcio pode 

caracterizar átomos de cálcios que são delimitados com um grupo fosfato, como por 

exemplo CaHPO4, Ca(H2PO4)2, Ca3(PO4)2 (DEMRI, MUSTER, 1995).  
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Figura 35- Espectros da linha Ca 2p para os catalisadores reduzidos e passivados (a) 

22CuO44ZnO/HAP, (b) 33CuO34ZnO/HAP, (c) 44CuO22ZnO/HAP, (d) 33CuO/HAP 

e (e) 34ZnO/HAP e para o suporte (f) Hidroxiapatita. 

O espectro de XPS para o Cu 2p, o Cu2+ diferencia-se visualmente dos espectros 

verificados para o Cu+1 e Cu0 pela presença de intensos picos satélites situados em 

aproximadamente 940,0 eV e 963,0 eV (BATISTA et al., 2001; WAGNER et al., 1979). 

Observa-se na sequência de figuras abaixo que os espectros obtidos para os catalisadores 

reduzidos não apresentam os picos satélites nos espectros das linhas de Cu 2p, desta forma 

pode-se concluir que o cobre apresenta estado de oxidação inferior a +2. Os espectros de 

XPS para o cobre metálico e o Cu1+ são semelhantes e entre eles não há desvio 

considerável da energia de ligação para pico Cu 2p3/2. Como foi apresentado, a análise de 

DRIFTS indicou a presença de cobre metálico. A distância entre os picos Cu 2p3/2 e Cu 
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2p1/2 foi de 19,8 eV para os catalisadores 22CuO44ZnO/HAP, 33CuO34ZnO/HAP e 

44CuO22ZnO/HAP e 19,9 eV para o catalisador 33Cu/HAP, na literatura essa distância 

é característica de cobre metálico (WAGNER, 1979; CRIST, 2000).  

 

Figura 36- Espectros da linha Cu 2p para os catalisadores reduzidos e passivados (a) 

22CuO44ZnO/HAP, (b) 33CuO34ZnO/HAP, (c) 44CuO22ZnO/HAP e (d) 

33CuO/HAP. 

No que se refere ao zinco presente nas amostras, os picos de Zn 2p3/2 e Zn 2p1/2 

apresentaram distância de 23 eV para os catalisadores 22CuO44ZnO/HAP e 

44CuO22ZnO/HAP e de 23,1 eV para 33CuO34ZnO/HAP e 34ZnO/HAP. Wagner 

(1979) atribui esses distanciamentos de 23 eV e 23,1 eV ao ZnO e zinco metálico 

respectivamente.  

Apesar dos picos para óxido de zinco e o zinco metálico apresentarem baixa 

diferença entre as energias de ligação (GOGURLA et al., 2015; SU et al., 2017; 

WAGNER et al., 1979; XU et al., 2013), a análise de TPR corrobora que o zinco deve 

estar presente principalmente como óxido após as condições utilizadas para redução 

desses catalisadores. 
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Figura 37- Espectros da linha Zn 2p para os catalisadores reduzidos e passivados (a) 

22CuO44ZnO/HAP, (b) 33CuO34ZnO/HAP, (c) 44CuO22ZnO/HAP e (d) 34ZnO/HAP 

 

A tabela 8 apresenta os valores de energia de ligação referente a cada pico encontrado na 

análise.  

Tabela 8- Energia de ligação para os picos obtidos na análise das regiões correspondentes 

ao Cu 2p, Zn 2p, Ca 2p, O 1s, P 2p e P 2s. 

Catalisador 

Energia de Ligação (eV) 

Cu 2p Zn 2p Ca 2p O P 

2p1/2 2p3/2 2p1/2 2p3/2 2p1/2 2p3/2 1s 2p 2s 

22CuO44ZnO/HAP 952,3 932,5 1044,4 1021,4 350,8 347,3 530,8 133,7 190,6 

33CuO34ZnO/HAP 952,4 932,6 1045,4 1022,3 351,1 347,5 531,1 133,7 190,9 

44CuO22ZnO/HAP 952,2 932,4 1044,7 1021,7 350,6 347,1 530,8 133,6 190,8 

33CuO/HAP 951,7 931,8 - - 350,5 347,0 530,8 133,5 190,7 

34ZnO/HAP - - 1044,6 1021,5 351,0 347,5 531,2 133,7 190,8 

 

Os picos referentes a linha P 2p (figura 38) podem ser encontrados na faixa de 124 

a 144 eV. Nessa mesma faixa de energia de ligação, o espectro de linha Zn 3s referente 

ao ZnO presente nas amostras (aproximadamente 140 eV) (SCHOEN, 1973, LANGER, 
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VESELY, 1970), também pode ser encontrado, dificultando um pouco a visualização do 

espectro de fosforo. Para confirmar a presença de fosforo nas amostras, outra região de 

maior valor de energia de ligação foi analisada. Essa região é referente a linha P 2s (figura 

39). Essa análise foi realizada para todos os catalisadores, incluindo o catalisador que não 

tem a presença de zinco em sua composição (33CuO/HAP), para fins comparativos. A 

tabela 9 apresenta os valores obtidos na análise para a região correspondente ao Zn 3s em 

comparação com o P 2p. 

Tabela 9- Energia de ligação para os picos obtidos na análise da região correspondente 

ao Zn 3s e P 2s 

Catalisador 
Energia de Ligação (eV) 

Zn 3s P 2p 

22CuO44ZnO/HAP 140,0 133,7 

33CuO34ZnO/HAP 140,1 133,7 

44CuO22ZnO/HAP 140,1 133,6 

34ZnO/HAP 140,3 133,7 
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Figura 38- Espectros da linha P 2p para os catalisadores reduzidos e passivados (a) 

22CuO44ZnO/HAP, (b) 33CuO34ZnO/HAP, (c) 44CuO22ZnO/HAP, (d) 33CuO/HAP 

e (e) 34ZnO/HAP e para o suporte (f) Hidroxiapatita. 



78 
 

 

Figura 39- Espectros da linha P 2s para os catalisadores reduzidos e passivados (a) 

22CuO44ZnO/HAP, (b) 33CuO34ZnO/HAP, (c) 44CuO22ZnO/HAP, (d) 33CuO/HAP 

e (e) 34ZnO/HAP e para o suporte (f) Hidroxiapatita. 
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4.1.7 Dispersão Metálica  

A tabela 10 apresenta as estimativas para a dispersão metálica dos catalisadores 

estudados. Os catalisadores foram avaliados empregando as condições de redução 

descritas na metodologia do teste de atividade catalítica.  

O método de titulação de N2O contabiliza a dispersão do metal sobre a superfície 

do suporte a partir de uma relação indireta da quantidade de metal oxidado pela reação 

com o N2O (equação 16). Para catalisadores de cobre prefere-se a titulação do N2O à 

outras técnicas de quimissorção, como por exemplo quimissorção de H2, pois o cobre não 

quimissorve hidrogênio irreversivelmente (BOND; NAMIJO,1989). A quantificação do 

número de moles de H2 consumidos no segundo ciclo de redução permite calcular a área 

de Cu superficial a partir da estequiometria da reação 1H:2Cu, de acordo coma equação 

16: 

Cu2O(s) + H2(g)  2 Cu0(s) + H2O(g)     (16) 

As análises de XPS presentes nesse trabalho indicaram que o zinco superficial 

presente nas amostras se encontra principalmente na fa se de oxido após as condições de 

redução utilizadas, visto que essa análise se baseia numa reação de oxidação, para reagir 

com o N2O a substância tem que estar reduzida. Corroborando assim que a dispersão 

encontrada é referente as partículas de cobre presente na superfície do catalisador.  

Como pode ser observado na tabela 10, o zinco presente na composição dos 

catalisadores contribuiu para o aumento na dispersão. O catalisador 33CuO/HAP, que não 

possui zinco em sua composição, apresentou dispersão de 1,6%, enquanto o catalisador 

33CuO34ZnO/HAP obteve a maior percentagem (17,3%) dentre os catalisadores 

suportados em hidroxiapatita. O catalisador CuO-ZnO/Al2O3 apresentou uma dispersão 

de 27% e um consumo de H2 de 558,7 μmolgcat
-1.  

Os catalisadores 22CuO44ZnO/HAP e 44CuO22ZnO/HAP apresentaram 

dispersão de cobre similares, porém tiveram diferenças na quantidade de H2 consumida. 

O primeiro, por ter uma menor quantidade de cobre em sua composição necessitou de 

uma menor quantidade de H2 em relação ao segundo.  
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Tabela 10- Dispersão metálica das fases ativas dos catalisadores 

Catalisador 

Dispersão 

Metálica 

(Cu) 

Quantidade de H2 consumida 

para determinação da área 

metálica (μmol/gcat) 

22CuO44ZnO/HAP 5,3% 73,9 

33CuO34ZnO/HAP 17,3% 359 

44CuO22ZnO/HAP 5,1% 141,8 

33CuO/HAP 1,6% 33,4 

CuO-ZnO/Al2O3 27% 558,7 
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4.1.8 Teste de atividade catalítica 

4.1.8.1 Avaliação do efeito da temperatura 

 

O desempenho dos catalisadores no teste catalítico com variação de temperatura 

é apresentado na tabela 11 e na figura 40, sendo os resultados apresentados em função da 

turnover frequency (TOF) e da temperatura em graus celsius. Os resultados para os testes 

catalíticos também são apresentados como conversão e taxa da reação direta no apêndice 

4.  É possível observar, para os catalisadores, o aumento da atividade catalítica com a 

temperatura, comportamento esperado para uma reação que é controlada pela cinética 

química. Resultados semelhantes da relação da atividade catalítica com a temperatura 

estão descritos na literatura (ANDREEVA et al., 2006; TAO; MA, 2013; LENITE et al. 

2011; VINDIGNI et al., 2012).  

Figura 40- Relação entre a temperatura de reação e o valor de TOF obtido para cada 

catalisador 

A possibilidade da desativação com a variação da temperatura foi investigada 

diminuindo a temperatura da mais alta (230ºC) até a mais baixa (150ºC), e posteriormente 

repetindo as análises em 230ºC e 210ºC. Como pode ser visto na tabela 11. Os valores 
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obtidos após repetições em 210ºC e 230ºC estão semelhantes aos obtidos nas primeiras 

análises, indicando que não ocorreu a desativação com o acréscimo da temperatura.  

Tabela 11- Resultados obtidos nos testes de atividade catalítica com variação da 

temperatura de reação 

Catalisador 
TOF da reação direta médio (10–3 s-1) 

150 °C 170 °C 190 °C 210 °C 210 °C* 230 °C 230 °C* 

22CuO44ZnO/HAP 21,3 24,7 37,5 36,7 47,2 47,1 47,4 

33CuO34ZnO/HAP 0,8 1,9 3,7 5,1 5,5 6,5 6,6 

44CuO22ZnO/HAP 3,5 9,4 15,8 19,2 28,4 23,9 24,1 

CuO-ZnO/Al2O3 0,85 1,03 1,33 1,98 0,42 4,19 3,32 

* repetição dos pontos em 210°C e 230°C para garantir que o resultado não foi afetado pela desativação do 

catalisador. 

Inicialmente, em 150ºC, o catalisador com menor teor de cobre 

(22CuO44ZnO/HAP) apresentou maior valor de atividade catalítica (21,3 x 10-3 s-1), e 

que aumentou proporcionalmente ao aumento da temperatura.  O catalisador CuO-

ZnO/Al2O3 apresentou a menor atividade entre os estudados, com um valor inicial a 

150°C de 0,85 x 10 -3 s-1.  

Ao atingir a maior temperatura os catalisadores 22CuO44ZnO/HAP e 

44CuO22ZnO/HAP alcançam os maiores valores de atividade catalítica, que quando 

comparados aos catalisadores estudados, são os que apresentam os melhores resultados.  

Um resultado importante dessa análise é o efeito do suporte na atividade do 

catalisador. Fazendo uma comparação entre os catalisadores que possuem o mesmo teor 

de cobre e zinco (33CuO34ZnO/HAP e CuO-ZnO/Al2O3), no qual se diferem pelo 

suporte, notamos que, apesar de começarem com valores de atividade equivalentes, o 

aumento da atividade para o catalisador suportado em hidroxiapatita é superior ao 

catalisador suportado em alumina. Na temperatura mais alta, os valores de TOF do 

catalisador 33CuO34ZnO/HAP alcançam duas vezes os valores obtidos para o catalisador 

usualmente utilizado nas industrias CuO-ZnO/Al2O3. Com esses resultados podemos 

considerar que a substituição da alumina pela hidroxiapatita foi eficiente melhorando a 

atividade dos catalisadores.  

Por ser um suporte que possui características inertes (SILVA, 2014) a alumina não 

forma compostos com o componente suportado e não interage com os componentes da 

reação de deslocamento gás-água. Contudo, estudos relatam que a hidroxiapatita 
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proporciona a formação de intermediários formiatos e ativa as moléculas presentes no 

meio pela coordenação simultânea da H2O nos sítios ácidos de Lewis dos íons Ca2+ e da 

ligação do H com os átomos de oxigênio básicos provenientes do íon fosfato (PO4
3-). 

Esses efeitos em conjunto fornecem moléculas de água altamente polarizadas e reativas 

nas superfícies da hidroxiapatita (MIAO et al, 2016). 

4.1.8.2 Reação isotérmica nas condições limpa e contaminada 

 

 Durante a condição limpa inicial, foi avaliada a estabilidade dos catalisadores a 

temperatura de 230°C. Durante a condição contaminada, foi avaliado o desempenho dos 

catalisadores na presença de H2S. Por fim, a condição limpa final teve como objetivo 

avaliar a regeneração dos catalisadores. Inicialmente o desempenho dos catalisadores na 

condição limpa foi avaliado por aproximadamente 16,5 h. Posteriormente uma carga 

contaminada de 200 ppm de H2S foi introduzido ao sistema reacional para avaliar a 

tiorresistência por um período de 7 h. Por fim o contaminante foi removido e avaliada a 

capacidade de regeneração das amostras por mais 16,5 h.  

Os resultados são apresentados na sequência de figuras a seguir (Figura 41 a 

Figura 45). É notório que os catalisadores bimetálicos suportados em HAP apresentam 

maior estabilidade e maiores valores de atividade em relação ao catalisador CuO-

ZnO/Al2O3. Em contrapartida os catalisadores 33CuO/HAP e 34ZnO/HAP não 

apresentaram atividade em nenhuma etapa analisa.  

 O catalisador 22CuO44ZnO/HAP, figura 41, apresenta uma leve perda de 

atividade ao longo do tempo durante a condição limpa e, ao adicionar o contaminante, o 

catalisador tem sua atividade diminuída drasticamente até a total desativação do mesmo 

na condição suja, apresentando oscilações nas primeiras horas na presença de enxofre, 

por condições experimentais. Após a retirada do H2S o catalisador apresenta atividade 

muito baixa, podendo ser considerado inativo.  
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Figura 41- Atividade do catalisador 22CuO44ZnO/HAP na reação de deslocamento gás-

água a 230 °C nas condições limpa e contaminada. 

 

O catalisador 44CuO22ZnO/HAP, figura 42, apresentou um comportamento 

oscilante na avaliação da estabilidade da atividade ao longo do tempo devido a questões 

experimentais e, ao adicionar o contaminante, o catalisador tem sua atividade diminuída, 

de modo menos acentuado que para o catalisador apresentado anteriormente. Após a 

remoção da carga contaminante, o catalisador apresenta baixa atividade, tendo um 

aumento de atividade em aproximadamente 35h de reação com posterior decaimento. O 

catalisador 44CuO22ZnO/HAP, dentre os catalisadores estudados, apresentou maiores 

valores de TOF após a remoção da carga contaminada de H2S, alcançando 11,9x10-3 s-1. 

Não foi verificado nenhum indício de desativação do catalisador, caracterizando 

uma boa estabilidade na reação, servindo de indicativo que a sinterização foi evitada na 

temperatura adotada. 
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Figura 42- Atividade do catalisador 44CuO22ZnO/HAP na reação de deslocamento gás-

água a 230 °C nas condições limpa e contaminada. 

O catalisador 33CuO34ZnO/HAP (figura 43) apresentou valores de TOF 

próximos (em torno de 6,6x10-3 s-1) durante as 16,5 h inicias de reação, caracterizando 

uma boa estabilidade na condição limpa, confirmandoque em 230ºC a sinterização foi 

evitada.  Na etapa de avaliação da tiorresistência, o catalisador apresentou perda de 

atividade ao longo das 6h de reação “suja”, apresentando um decréscimo menos 

acentuado. Na posterior avaliação da recuperação, o catalisador apresentou TOF com 

valores próximos de 2x10-3 s-1.   

Comparado aos catalisadores já citados o catalisador CuO-ZnO/Al2O3 (figura 44) 

apresentou os menores valores de atividade catalítica inicialmente.  Ao ser introduzida a 

carga contendo 200 ppm de H2S, é possível observar que o catalisador perde sua atividade 

ao longo do tempo e, ao retornar à condição limpa, sua atividade atinge valores próximos 

a zero, caracterizando que o catalisador se manteve inativo. 
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Figura 43- Atividade do catalisador 34CuO33ZnO/HAP na reação de deslocamento gás-

água a 230 °C nas condições limpa e contaminada. 

 

 

Figura 44- Atividade do catalisador CuO-ZnO/Al2O3 na reação de deslocamento gás-

água a 230 °C nas condições limpa e contaminada. 
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O catalisador 33CuO/HAP (figura 45) não apresentou atividade em todo o período 

de tempo analisado. Desse modo a presença de zinco na composição dos catalisadores 

favorece o desempenho deles na reação WGSR. Sabe-se que o ZnO pode ajudar na 

estabilidade do cobre, além de haver evidências de que a dissociação da água é facilitada 

nos sítios interfaciais CuO-ZnO (GUO et al., 2009).  

 

Figura 45- Atividade do catalisador 33CuO/HAP na reação de deslocamento gás-água a 

230 °C nas condições limpa e contaminada. 

 

A tabela 12 resume os resultados apresentados nas figuras anteriores. Os valores 

que estão sendo apresentados antes e após as setas () para as etapas de avaliação da 

estabilidade e da recuperação são referentes à média dos valores de TOF obtido para as 

sete horas iniciais e finais de cada condição, e para a avaliação da tiorresistência os 

valores correspondem as três horas e iniciais e finais da condição contaminada. Esta 

apresentação foi adotada para que fosse também evidenciada a possível desativação do 

próprio catalisador.  
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Estudos relataram que o catalisador CuO-ZnO/Al2O3 é bastante suscetível a 

contaminação por enxofre (HULTEBERG, 2012; KIRM et al., 2007; ZHANG et al., 

2009), apresentando total desativação quando submetido a 50 ppm de H2S a uma 

temperatura de 240ºC, não apresentando regeneração após retirada do contaminante 

(XUE et al., 2000). Entretanto em um estudo anterior do grupo verificou-se que o 

catalisador Cu-ZnO/Al2O3 não foi totalmente desativado pela adição de 50 ppm de H2S, 

e sendo totalmente desativado em 200 ppm do mesmo contaminante (ALMEIDA, 2015). 

Tabela 12- Comparação entre os valores médios de turnover frequency da reação direta 

obtidos nas três etapas da reação de deslocamento gás-água. 

 TOF da reação direta médio (10-3 s-1) 

Desativação 

pelo H2S 

𝑇𝑂𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜

𝑇𝑂𝐹𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

 
Catalisador 

Avaliação 

da 

estabilidade 

Avaliação da 

tiorresistência 

Avaliação 

da 

recuperação 

22CuO44ZnO/HAP 46,842,1 43,32,73 0,140,22 93% 0,005 

44CuO22ZnO/HAP 23,530,9 30,713,1 10,011,9 57% 0,35 

33CuO34ZnO/HAP 6,76,6 6,03,0 2,02,4 54% 0,36 

CuO-ZnO/Al2O3 3,44,2 2,40,6 0,20,07 87% 0,01 

 

Diferentemente dos resultados relatados por Xue e colaboradores (2000) e de 

concordância com os apresentados por Almeida (2015), o catalisador CuO-ZnO/Al2O3 

não apresentou perda total de sua atividade catalítica mesmo sob uma carga contaminada 

de 200 ppm de H2S, porém apresentou uma percentagem de desativação de 87%, 

reforçando que, apesar de ser o usualmente utilizado industrialmente, sofre fortemente 

com a presença de enxofre na carga reacional.  

De acordo com a tabela 12 todos os catalisadores apresentaram queda da atividade 

catalítica na presença de enxofre. Os catalisadores 33CuO34ZnO/HAP 

44CuO22ZnO/HAP apresentaram taxas de desativação semelhantes e embora sejam os 

menores valores obtidos ainda sim são valores consideráveis. O catalisador 

22CuO44ZnO/HAP mostrou-se o menos indicado à aplicação para a reação de 

deslocamento gás–água na presença de H2S visto que apresentou alta taxa de desativação 

(93%) e taxa irrisória de regeneração (0,005).  

Pelos resultados apresentados na tabela 12, é importante notar que os catalisadores 

33CuO34ZnO/HAP e 44CuO22ZnO/HAP apresentaram uma capacidade de regeneração 

trinta vezes superior ao catalisador CuO-ZnO/Al2O3. Enfatizando o benefício da 
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substituição da alumina pela hidroxiapatita em catalisadores para a reação de 

deslocamento gás-água na presença de enxofre. Os dados presentes na tabela 14 no 

apêndice 4 desse trabalho, mostram que a conversão dos catalisadores suportados em 

hidroxiapatita foi superior ao catalisador suportado em alumina. Enquanto que o 

catalisador   CuO-ZnO/Al2O3 apresentou uma conversão de 7% em 230ºC, os 

catalisadores 22CuO44ZnO/HAP, 33CuO34ZnO/HAP e 44CuO22ZnO/HAP 

apresentaram conversões de 13%, 9% e 12% respectivamente, mantendo essas 

conversões durante todo o teste de estabilidade.  

A tiorresistência dos catalisadores suportados em HAP é, também, evidenciada 

pela conversão após retirada do contaminante. Os catalisadores que apresentaram as 

melhores capacidades de regeneração 36% para o 33CuO34ZnO/HAP e 35% para o 

44CuO22ZnO/HAP apresentaram conversão de 3,6% e 6,3% respectivamente, após a 

retirada do H2S da carga reacional. Já o catalisador CuO-ZnO/Al2O3 apresentou baixa 

conversão durante a reação contaminada e a retirada do H2S não foi suficiente para 

recuperar conversões significantes.  

Em catalisadores de CuO-ZnO a desativação pelo enxofre ocorre pela 

transformação das fases ativas de Cu/Zn em sulfetos e pela distribuição dessas sobre a 

superfície dos catalisadores. Fases sulfetas de CuS, Cu2S, e CuSO4, além de -ZnS 

(esfalerita) aparecem frequentemente nas extremidades da superfície dos catalisadores 

quanto submetidos a cargas de H2S (BEALE et al, 2014).  

Beale e colaboradores (2014) estudaram a desativação de catalisadores CuO-ZnO 

na presença cargas variáveis de H2S. O grupo utilizou diversas técnicas de caracterização 

e obtiveram como resultado que as fases de CuS formadas são as mais prováveis de 

exibirem mobilidade, migrando para as extremidades do catalisador, devido ao seu ponto 

de fusão mais baixo que as outras fases sulfetadas. Isso sugeriu que a formação de fases 

sulfetadas de Cu / Zn também pode afetar a porosidade do catalisador, levando à inibição 

por bloqueio de poros devido aos sulfetos móveis ou pela destruição da estrutura interna 

dos poros durante a formação das fases de sulfeto (BEALE et al, 2014). 

A substituição da alumina pela hidroxiapatita resultou numa maior tiorresistência 

dos catalisadores devido ao potencial de metais alcalinos de adsorver preferencialmente 

compostos de enxofre, antes que esses compostos bloqueiem os sítios ativos dos metais e 

causem perca de atividade por envenenamento. Estudos mostram que óxidos de metais 
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alcalinos terrosos auxiliam na diminuição do potencial químico do enxofre prevenindo, 

desse modo, a formação de compostos metal-S. Conclui-se que a incorporação de 

minerais naturais que contem metais alcalinos terrosos aumentam a resistência ao enxofre 

nos catalisadores (YEO et al, 2019).  

Resultados em que catalisadores CuOZnO/HAP tiveram melhor desempenho na 

reação de deslocamento gás-água em relação à catalisadores CuO-ZnO/Al2O3 são 

encontrados na literatura (BOUKHA et al, 2018). 

Em seu trabalho Boukha e colaboradores (2018) investigaram o desempenho de 

catalisadores de cobre-zinco suportados em hidroxiapatitas e compararam os resultados 

com o catalisador cobre-zinco suportado em alumina. Os catalisadores foram preparados 

pelo método de coimpregnação e foram obtidos catalisadores com razões Cu/Zn de 1,4, 

3 e 5,1, nomeados de CuZn(1)/HAP, CuZn(3)/HAP e CuZn(5)/HAP, respectivamente. 

Todos os catalisadores foram comparados ao catalisador CuZn/Al2O3 com razão Cu/Zn 

=3 e submetidos as condições próximas às aplicadas em uma mistura industrial.  

Os resultados obtidos pelo grupo mostraram que o catalisador CuZn(3)/HAP 

mostrou o melhor desempenho catalítico, obtendo conversão de CO de 26% em 250ºC, 

valor superior ao obtido pelo CuZn(3)/Al2O3 atingindo valor de 8% de conversão na 

mesma temperatura. Os valores de TOF encontrados pelo grupo evidenciam a 

superioridade do catalisador CuZn(3)/HAP (4,28x10-3 s-1) em comparação ao suportado 

em alumina (0,9x10-3 s-1) na mesma temperatura de 200°C.  

O excelente desempenho desses catalisadores está relacionado as propriedades 

texturais, estruturais e químicas adequadas que são proporcionadas pelo suporte HAP, 

fornecendo sítios ativos constituídos de cobre metálico e forte interação do cobre com 

vacâncias provenientes da oxidação parcial do ZnO, aumentando a resistência a 

sinterização (BOUKHA et al, 2018). 
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CAPÍTULO 5  

 

5.1 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

  

5.1.1 Conclusões  

 A metodologia proposta para a preparação dos catalisadores CuO-ZnO/HAP 

mostrou-se eficaz, uma vez que a composição mássica verificada pela análise de EDX foi 

semelhante a esperada, sendo um indicativo que tanto a precipitação quanto a deposição 

dos carbonatos de Cu e Zn na hidroxiapatita ocorreu de forma satisfatória.  

Pela análise de fisissorção de nitrogênio os materiais obtidos se caracterizam 

como mesoporosos e apresentaram áreas especificas similares para todos os catalisadores 

obtidos. Os materiais apresentam isotermas do tipo IV(a) com ciclos de histerese H3. A 

preparação deposição-coprecipitação não acarretou em alterações significativas em 

propriedades texturais como volume de poros, diâmetro médio de poros e no perfil da 

curva de distribuição do volume poros. 

Os resultados obtidos pela análise de DRX confirmam a obtenção de uma estrutura 

cristalina hexagonal para as fases HAP e ZnO, e uma fase cristalina monoclínica para o 

CuO. Contudo não foi possível a determinação do diâmetro de partícula devido a 

sobreposição dos picos mais intensos referentes a cada fase de óxido de cobre e óxido de 

zinco.  

Através das análises de TPR foi possível a determinação dos perfis de redução dos 

catalisadores proporcionando, assim, o cálculo do grau de redução das fases ativas.  Foi 

verificado um grau de redução acima de 90% para todos os catalisadores CuO-ZnO/HAP, 

e um consumo de H2 crescente com o aumento do teor de cobre nos catalisadores. Com a 

análise de TPR é possível observar que a espécie de zinco continua na sua fase oxidada 

em toda a faixa de temperatura utilizada para a análise. O suporte HAP apresenta redução 

em altas temperaturas (>600ºC) devido a presença de espécies de oxigênio aniônico 

presentes em sua superfície.  

Com as análises de DRIFTS foi possível obter diversas informações. Com a 

adsorção da molécula de CO e sua posterior dessorção foi possível identificar o estado de 

oxidação dos sítios de cobre após ativação dos catalisadores, fornecendo como resultado 

que todos os catalisadores apresentaram sítios de cobre metálico. A atividade dos 
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catalisadores foi evidenciada pela formação de CO2 durante a análise de DRIFTS in situ, 

os resultados indicaram que para a os catalisadores a formação de intermediários 

carbonatados pode ser relevante para a atividade do catalisador. 

As análises de XPS permitiram o estudo da superfície dos catalisadores e do 

suporte. Concordando com a análise de DRIFTS, os resultados obtidos para o estado de 

oxidação obtidos por XPS mostram que o cobre aparece em um estado de oxidação menor 

que +2 devido à falta de picos satélites em seus espectros. Em relação ao zinco, os 

espectros de XPS obtidos são referentes a espécies ZnO. Os espectros de cálcio 

encontrados estão relacionados com átomos de cálcio que estão ligados a grupos fosfatos, 

o que concorda com a estrutura da hidroxiapatita.  

Na análise de titulação com N2O foi possível obter a dispersão das partículas de 

cobre na superfície do suporte. É notório por essa análise que a presença de zinco na 

composição dos catalisadores contribuiu para uma melhor dispersão da fase ativa. Outra 

consideração que pode ser realizada em relação a dispersão da fase ativa no catalisador é 

que para os catalisadores de cobre suportados em hidroxiapatita, a dispersão e a área 

específica não são parâmetros determinantes no desempenho dos catalisadores, uma vez 

que o catalisador mais disperso não apresentou os maiores valores de atividade nos testes 

catalíticos. Não sendo possível traçar uma relação direta entre essas propriedades e a 

atividade dos catalisadores. 

Os testes catalíticos com variação de temperatura na faixa de 150ºC a 230ºC 

mostraram que o catalisador 22CuO44ZnO/HAP apresentou os melhores valores de 

atividade até 230ºC. Foi possível observar um aumento nos valores de TOF com o 

aumento de temperatura na faixa de estudo para todos os catalisadores. Como forma de 

garantir que o resultado não foi afetado pela desativação dos catalisadores, foi realizada 

a repetição do ponto em 210ºC e 230°C e todos os catalisadores analisados apresentaram 

resultados semelhantes nas repetições, evidenciando que não possuem tendência de 

desativação. Observa-se que os catalisadores suportados em HAP possuíram maior 

atividade que o catalisador suportado em alumina, pois a HAP proporciona a ativação da 

água por meio de interação dessa molécula com os íons cálcio e fosfato.  

Nos testes isotérmicos a presença de zinco foi importante para a atividade dos 

catalisadores na condição limpa de reação, tendo em vista que o catalisador 33CuO/HAP 

não apresentou atividade. Todos os catalisadores suportados em hidroxiapatita 
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apresentaram valores de TOF com pouca variação, caracterizando uma boa estabilidade 

nas condições limpas iniciais. Já o catalisador CuO-ZnO/Al2O3 apresentou mais variações 

em seus valores de TOF na avaliação da estabilidade. O catalisador que apresentou 

melhor estabilidade foi 33CuO34ZnO/HAP, apesar de apresentar menores valores de 

atividade catalítica. É notório pelos resultados desses testes que os catalisadores 

suportados em hidroxiapatita apresentam melhores valores de TOF e conversão. O 

catalisador que apresentou maior conversão antes da carga contaminada foi o 

22CuO44ZnO/HAP, obtendo 13%.  

Na avaliação da tiorresistência, duas propriedades são importantes para analisar, 

a da atividade do catalisador durante a contaminação por enxofre e a recuperação da 

atividade, após esta contaminação. Ao avaliar a tiorresistência dos catalisadores a 200 

ppm de H2S, verificou-se diminuição na atividade, e consequentemente na conversão, 

durante o tempo de contaminação por enxofre para todos os catalisadores. 

O catalisador 22CuO44ZnO/HAP, que apresentou os maiores valores iniciais de 

atividade, apresentou um percentual de desativação de 93% durante o teste de 

tiorresistência, ficando totalmente inativo após a retirada do contaminante. Resultado 

similar foi obtido para o catalisador comercial CuO-ZnO/Al2O3 que apresentou alto valor 

de desativação (87%) e não recuperando sua atividade a carga contaminada ser cessada. 

As menores porcentagens de desativação foram dos catalisadores 33CuO34ZnO/HAP e 

44CuO22ZnO/HAP, 54% e 57% respectivamente.  

Em relação à atividade dos catalisadores após a remoção do H2S, o catalisador 

44CuO22ZnO/HAP apresentou valores finais de atividade próximos a 11,9x10-3 s-1,  

valores de conversão de 6% e uma capacidade de regeneração de 34% e o catalisador 

33CuO34ZnO/HAP apresentou a melhor recuperação, recuperando em 36% seus valores 

iniciais de atividade. Os demais não apresentaram capacidade de regeneração, de forma 

que eles não são adequados para a reação com a quantidade de contaminante utilizada 

(200 ppm).  

Podemos concluir que a substituição da alumina pela hidroxiapatita nos 

catalisadores 33CuO34ZnO/HAP e 44CuO22ZnO/HAP foi favorável para a resistência 

ao enxofre, uma vez que apresentaram menores valores de desativação, maiores valores 

de conversão e capacidade regenerativa se comparados ao catalisador CuO-ZnO/Al2O3. 
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5.1.2 Sugestões 

 Como forma de obter um melhor entendimento dos resultados encontrados no 

presente trabalho e de ampliar o estudo a partir de algumas modificações, são feitas as 

seguintes recomendações: 

 Realizar técnicas de microscopia, tais como microscopia eletrônica de varredura 

e microscopia eletrônica de transmissão antes e após os testes catalíticos para ter 

uma melhor compreensão da superfície dos catalisadores e obter uma relação 

entre o tamanho das partículas de fase ativa e a atividade do catalisador;  

 Avaliar a composição química e a estrutura da superfície dos catalisadores por 

meio da técnica de XPS após a reação de deslocamento gás-água como forma de 

identificar possíveis alterações na superfície dos catalisadores após o teste 

catalítico e a contaminação com o enxofre, bem como a formação de espécies 

sulfetados e carbonatadas; 

 Realizar o teste na condição isotérmica contaminada com H2S com níveis 

inferiores a 200 ppm para avaliar a resistência dos catalisadores e a capacidade de 

regeneração após a remoção do contaminante; 

 Aplicar a técnica de quimissorção nos catalisadores usados após testes catalíticos 

para analisar se há mudança na dispersão dos catalisadores após a reação e estudar 

a sinterização;  

 Estudar a cinética da reação de WGSR na presença de H2S. 
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APÊNDICE 1 

 

 Cálculos relacionados a preparação do suporte hidroxiapatita  

A reação química utilizada na preparação do suporte hidroxiapatita é:  

10 Ca(NO3)2.4H2O + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH  Ca10(PO4)6(OH)2 + 20 NH4NO3 + 20 H2O 

- Massa molar de todos os compostos utilizados 

𝑀𝑀(𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑖𝑜) =  132,06 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄   

𝑀𝑀(𝐹𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜) =  236,08 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄  

𝑀𝑀(𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑥𝑖𝑎𝑝𝑎𝑡𝑖𝑡𝑎) =  1004,6 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄  

o Calculando as quantidades dos reagentes que serão utilizadas.  

-Cálculo da massa de Nitrato de cálcio:  

10 Ca(NO3)2.4H2O   Ca10(PO4)6(OH)2 

10 mol x MM (Nitrato de cálcio)  1 mol x MM(hidroxiapatita) 

2360,8 g  1004,6 g  

m(nitrato) 50 g  

𝑚(𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜) =  
2360,8 𝑥 50

1004,6
= 117,5 𝑔 

-Cálculo da massa de Fosfato de amônio dibásico:  

6 (NH4)2HPO4   Ca10(PO4)6(OH)2 

6 mol x MM (Fosfato)  1 mol x MM(hidroxiapatita) 

6 x 132,06 g  1004,6 g  

m(Fosfato) 50 g  

𝑚(𝐹𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡𝑜) =  
792,36 𝑥 50

1004,6
= 39,4 𝑔 
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 Cálculos relacionados a preparação dos catalisadores CuOZnO/HAP 

-Para preparar 10 g de catalisador contendo 33%CuO – 34% ZnO – 33% de HAP 

Em 10g de catalisador temos: 3,3 g de CuO, 3,4 g de ZnO e 3,3g de HAP 

𝑀𝑀(𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐼𝐼) =  241,6 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄  

𝑀𝑀(𝑁𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑛𝑐𝑜) = 297,49 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄  

𝑀𝑀𝐶𝑢𝑂 = 79,546 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄  

𝑀𝑀(𝑍𝑛𝑂) = 81,38 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄  

o Cálculo da massa de reagentes comerciais que serão utilizadas:  

 Cu(NO3)2.3H2O   CuO 

1 mol x MM (Nitrato de cobre)  1 mol x MM(CuO) 

241,6 g  79,546 g  

m(nitrato de cobre) 3,3 g  

𝑚(𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒) =  
241,6 𝑥 3,3

79,546
= 10,023 𝑔 

 

 Zn(NO3)2.6H2O   ZnO 

1 mol x MM (Nitrato de zinco)  1 mol x MM(ZnO) 

297,49 g  81,38 g  

m(nitrato de zinco) 3,4 g  

𝑚(𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑛𝑐𝑜) =  
297,49 𝑥 3,4

81,38
= 12,43 𝑔 
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-Para 50 mL de solução da mistura dos reagentes:  

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑛𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 + 𝑛𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑛𝑐𝑜 =  
10,03

241,6
+

12,43

297,49
= 0,0833 𝑚𝑜𝑙 

[𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎] =  
0,0833

50 𝑥 10−4
= 1,665 𝑚𝑜𝑙

𝐿⁄  

- Cálculo da massa de agente precipitante (AP: Carbonato de sódio) mínima para 

precipitação:  

𝑀𝑀(𝑁𝑎𝐶𝑂3) = 105,99 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄  

Para uma solução de 100 mL de agente precipitante (AP):  

[𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎]

1,25
=  

𝑛𝐴𝑃

100 𝑥 10−3
 

1,665

1,25
=  

𝑛𝐴𝑃

100 𝑥 10−3
 

𝑛𝐴𝑃 = 0,1332 𝑚𝑜𝑙 

𝑚𝐴𝑃 = 0,1332 𝑚𝑜𝑙 𝑥 105,99 
𝑔

𝑚𝑜𝑙⁄ = 14,12 𝑔 

Os cálculos dos demais catalisadores são análogos aos cálculos para obtenção do 

catalisador 33CuO34ZnO/HAP e podem ser obtidas na tabela 13 abaixo.  

Tabela 13- valores mássicos usado nas sínteses dos catalisadores 

Catalisador mcatalisador (g) m(nitrato de cobre) (g) m(nitrato de zinco) (g) m(AP) (g) 

33CuO34ZnO/HAP 10 10,023 12,43 14,12 

22CuO44ZnO/HAP 10 6,68 16,08 13,86 

44CuO22ZnO/HAP 10 13,36 8,04 13,96 

33CuO/HAP 10 10,023 - 7,03 

34ZnO/HAP 10 - 12,43 7,08 
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APÊNDICE 2 

 

Calculo da conversão de CO (XCO) em base seca:  

 

 Balanço de átomos de carbono:  

𝐹𝐶𝑂
0 +  𝐹𝐶𝑂2

0 =  𝐹𝐶𝑂 +  𝐹𝐶𝑂2
+  𝐹𝐶𝐻4

 

𝐹0𝑦𝐶𝑂
0 +  𝐹0𝑦𝐶𝑂2

0 =  𝐹𝑦𝐶𝑂 + 𝐹𝑦𝐶𝑂2
+ 𝐹𝑦𝐶𝐻4

 

𝐹0(𝑦𝐶𝑂
0 +  𝑦𝐶𝑂2

0 ) =  𝐹(𝑦𝐶𝑂 +  𝑦𝐶𝑂2
+  𝑦𝐶𝐻4

) 

𝐹

𝐹0
=  

(𝑦𝐶𝑂
0 +  𝑦𝐶𝑂2

0 )

(𝑦𝐶𝑂 +  𝑦𝐶𝑂2
+  𝑦𝐶𝐻4

)
 

Onde : 

F0 e F = vazão de entrada e saída, respectivamente. 

yA = fração correspondente ao elemento A.  

 Sabendo que a conversão de CO é dada por:  

𝑋𝐶𝑂 =  
(𝐹𝐶𝑂

0 − 𝐹𝐶𝑂)

𝐹𝐶𝑂
0  

𝑋𝐶𝑂 =  
(𝐹0𝑦𝐶𝑂

0 −  𝐹𝑦𝐶𝑂)

𝐹0𝑦𝐶𝑂
0  

𝑋𝐶𝑂 = 1 − (
𝐹

𝐹0
) (

𝑦𝐶𝑂

𝑦𝐶𝑂
0 )  

Substituindo as equações teremos:  

𝑋𝐶𝑂 = 1 − (
(𝑦𝐶𝑂

0 +  𝑦𝐶𝑂2

0 )

𝑦𝐶𝑂
0 ) (

𝑦𝐶𝑂

(𝑦𝐶𝑂 +  𝑦𝐶𝑂2
+ 𝑦𝐶𝐻4

)
)  
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APÊNDICE 3 

 

O TOF da reação direta pode ser calculado pela seguinte relação: 

𝑇𝑂𝐹 =  
(−𝑟𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎)

𝐶𝑂𝑞𝑢𝑖𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜
 

Onde:  

(-rdireta) = taxa da reação direta de WGSR 

CO(quimissorvido) = Consumo irreversível de CO obtido pela técnica de quimissorção 

- Cálculo da taxa de reação direta da reação de WGSR 

Para uma reação reversível a taxa de reação é dada por: 

(-rlíquida) = (-rdireta) - (-rreversa) 

(-rlíquida) = (-rdireta)( 1- η) 

Onde: 

η = distância do equilíbrio 

(-rreversa) = taxa da reação inversa de WGSR 

- η por sua vez pode ser calculado pela equação abaixo: 

η =  
1

𝐾𝑒𝑞
(

𝐶𝐻2
𝐶𝐶𝑂2

𝐶𝐶𝑂𝐶𝐻2𝑂
) 

onde:  

Keq = Constante de equilíbrio 

Que de acordo com Smith et al. (2010) a constante de equilíbrio para a reação de WGSR 

pode ser obtida pela seguinte reação: 

ln(𝐾𝑒𝑞) =
5693,5

𝑇
+ 1,077 ln(𝑇) + 5,44𝑥10−4𝑇 − 1,125𝑥10−7𝑇2 −

49170

𝑇2
− 13,148 

CA = concentração do elemento A 

Sabendo também que:  

CCO= CCO
0(1-XCO) 

CH2O= CCO
0(θH2O-XCO) 

CCO2= CCO
0 (θCO2+XCO) 

CH2= CCO
0 (θH2+XCO) 

θH2O= yH2O/yCO 

θCO2 = yCO2/yCO 

θH2= yH2/yCO 
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η =  
1

𝐾𝑒𝑞
(

(θ𝐻2
+ 𝑋𝐶𝑂)(θ𝐶𝑂2

+ 𝑋𝐶𝑂)

(1 − 𝑋𝐶𝑂)(θ𝐻2𝑂 −𝑋𝐶𝑂)
) 

Assim temos que:  

 

  

(−𝑟𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎) =  
(−𝑟)

1 − η
 

A taxa de reação, (-r), por sua vez pode ser calculada utilizando os dados e resultados 

reacionais: 

(−r) =  
(𝐹𝐶𝑂

0 𝑋𝐶𝑂)

𝑚𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟
 

Com: 

F𝐴
0 =  

(𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑦𝐶𝑂)

22400
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APÊNDICE 4 

 

As tabelas abaixo informam os valores de conversão e taxa da reação direta 

referentes aos testes de atividade catalítica isotérmicos e com variação de temperatura.  

 Testes catalíticos isotérmicos: 

Tabela 14- Comparação entre os valores médios de conversão de CO obtidos nas três etapas 

Catalisador 

Conversão de CO (%) 

Avaliação da 

Estabilidade 

Avaliação da 

Tiorresistência 

Avaliação da 

Recuperação 

22CuO44ZnO/HAP 13,1 11,8 12,1 0,76 1,10,07 

44CuO22ZnO/HAP 12,216,1 16,06,85 5,216,26 

33CuO34ZnO/HAP 9,018,98 8,164,05 2,823,57 

CuO-ZnO/Al2O3 7,208,76 4,981,18 00 

 

Tabela 15- Comparação entre os valores médios das taxas da reação direta obtidos nas 

três etapas 

Catalisador 

Taxa da reação direta média 

(10–4 mol/min.gcat) 

Avaliação da 

Estabilidade 

Avaliação da 

Tiorresistência 

Avaliação da 

Recuperação 

22CuO44ZnO/HAP 4,16 3,74 3,84 0,24 0,340,02 

44CuO22ZnO/HAP 4,05,8 5,232,24 1,72,04 

33CuO34ZnO/HAP 2,812,81 2,601,29 0,91,14 

CuO-ZnO/Al2O3 2,292,79 1,590,37 00 

 

 Testes com variação de temperatura 

Para os testes com variação de temperatura ainda são apresentados os parâmetros 

envolvidos para os cálculos que foram definidos nos apêndices 2 e 3 e correspondem a: 

Keq = Constante de equilíbrio em função da temperatura. 

XCO = Conversão de CO (%). 
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η = Distância do equilíbrio. 

(-rlíquida) = Taxa líquida da reação de WGSR (mol/min.gcat). 

(-rdireta) = Taxa da reação direta de WGSR (mol/min.gcat). 

 

Tabela 16- Parâmetros calculados a partir do teste de atividade catalítica com variação da 

temperatura para o catalisador 22CuO44ZnO/HAP 

Temperatura (K) ln(Keq) Keq XCO η (-rlíquida) (-rdireta) 

423 6,8 862,7 5,98 1,5x10-4 1,9 x10-4 1,9 x10-4 

443 6,2 510,4 6,92 2,7 x10-4 2,2 x10-4 2,2 x10-4 

463 5,8 316,6 10,49 5,5 x10-4 3,3 x10-4 3,3 x10-4 

483 5,3 204,7 13,36 1,0 x10-3 4,2 x10-4 4,2 x10-4 

483 5,3 204,7 10,27 8,4 x10-4 3,3 x10-4 3,3 x10-4 

503 4,9 137,2 13,27 1,5 x10-3 4,2 x10-4 4,2 x10-4 

503 4,9 137,2 13,16 1,5 x10-3 4,2 x10-4 4,2 x10-4 

 

 

Tabela 17- Parâmetros calculados a partir do teste de atividade catalítica com variação da 

temperatura para o catalisador 44CuO22ZnO/HAP 

Temperatura (K) ln(Keq) Keq XCO η (-rlíquida) (-rdireta) 

423 6,8 862,7 1,8 1,1x10-4 6,0 x10-5 6,0 x10-5 

443 6,2 510,4 4,9 2,3 x10-4 1,6 x10-4 1,6 x10-4 

463 5,8 316,6 8,2 4,8 x10-4 2,7 x10-4 2,7 x10-4 

483 5,3 204,7 14,8 1,1 x10-3 4,8 x10-4 4,8 x10-4 

483 5,3 204,7 10,0 8,3 x10-4 3,3 x10-4 3,3 x10-4 

503 4,9 137,2 12,6 1,5 x10-3 4,1 x10-4 4,1 x10-4 

503 4,9 137,2 12,4 1,4 x10-3 4,1 x10-4 4,1 x10-4 
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Tabela 18- Parâmetros calculados a partir do teste de atividade catalítica com variação da 

temperatura para o catalisador 33CuO34ZnO/HAP 

Temperatura (K) ln(Keq) Keq XCO η (-rlíquida) (-rdireta) 

423 6,8 862,7 1,1 1,0 x10-4 3,3 x10-5 3,3 x10-5 

443 6,2 510,4 2,6 2,0 x10-4 8,3 x10-5 8,3 x10-5 

463 5,8 316,6 5,0 3,8 x10-4 1,6 x10-4 1,6 x10-4 

483 5,3 204,7 7,5 7,0 x10-4 2,4 x10-4 2,4 x10-4 

483 5,3 204,7 6,9 6,7 x10-4 2,2 x10-4 2,2 x10-4 

503 4,9 137,2 8,8 1,1 x10-3 2,8 x10-4 2,8 x10-4 

503 4,9 137,2 8,9 1,1 x10-3 2,8 x10-4 2,8 x10-4 

 

 

Tabela 19- Parâmetros calculados a partir do teste de atividade catalítica com variação da 

temperatura para o catalisador CuO-ZnO/Al2O3 

Temperatura (K) ln(Keq) Keq XCO η (-rlíquida) (-rdireta) 

423 6,8 862,7 1,8 1,1 x10-4 5,7 x10-5 5,7 x10-5 

443 6,2 510,4 2,2 1,9 x10-4 6,9 x10-5 6,9 x10-5 

463 5,8 316,6 2,8 3,3 x10-4 8,9 x10-5 8,9 x10-5 

483 5,3 204,7 4,2 5,6 x10-4 1,3 x10-4 1,3 x10-4 

483 5,3 204,7 0,9 3,8 x10-4 2,8 x10-5 2,8 x10-5 

503 4,9 137,2 8,9 1,1 x10-3 2,8 x10-4 2,8 x10-4 

503 4,9 137,2 7,1 1,0 x10-3 2,2 x10-4 2,2 x10-4 

 

 


