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RESUMO 

 

 O EDX (Espectroscopia de raios-X por dispersão em energia) e o XPS 

(Espectroscopia fotoeletrônica por raios-X) são técnicas analíticas usadas para efetuar 

uma caracterização química das substâncias, tais como catalisadores. Ambas as técnicas 

são baseadas na interação dos elementos pertencentes à amostra com os raios-X 

proveniente do devido equipamento. A capacidade de caracterização está fundamentada 

no princípio de que cada elemento tem estrutura atômica única. A técnica de EDX faz 

uma análise global da amostra estudada a partir de raios-X característicos, enquanto que 

a técnica de XPS realiza uma análise de superfície a partir dos elétrons emitidos. Foram 

analisadas catalisadores de cobalto e molibdênio suportados em alumina. O conjunto de 

análises consistiu em avaliar possibilidades de aumentar a performance desse catalisador 

quanto à produção de nanotubos de carbono pelo método deposição química a vapor. 

Enquanto o cobalto representa a fase ativa para esse processo, o molibdênio é aplicado 

para auxiliar na dispersão do cobalto. Desta maneira, pelos métodos de EDX e XPS, 

foram realizadas análises qualitativas e quantitativas de catalisadores que consistem de 

cobalto, molibdênio e alumina. Os catalisadores foram estudados com base na variação 

do percentual mássico de molibdênio, sendo preparados da seguinte maneira: 2Co2Mo, 

2Co4Mo, 2Co6Mo e 2Co8Mo. Foi constatado que a intensidade do sinal de cobalto foi 

alterada de acordo com o percentual de molibdênio presente na amostra por meio de EDX. 

Pela combinação das técnicas de EDX e XPS, verificou-se que o catalisador 2Co8Mo 

apresenta grande possibilidade de ter sua superfície encoberta por uma camada de 

molibdênio. 

 

Palavras – chave:  catalisador, cobalto, molibdênio, EDX, XPS. 
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ABSTRACT 

 

The EDX spectroscopy (X-ray Energy Dispersive) and XPS (photoelectron 

spectroscopy by X-ray) are analytical techniques used to perform the chemical analysis 

of substances, such as catalysts. Both techniques are based on the interaction of the 

elements belonging to the sample with x-ray from the suitable equipment. The 

characterization capacity is based on the principle that each element has unique atomic 

structure. The EDX technique provides a global analysis of the sample from the 

characteristic X-rays, while the XPS technique makes a surface analysis from the emitted 

electrons.Cobalt and molybdenum catalysts supported on alumina were analyzed. The set 

of analyzes was to evaluate possibilities of increasing the performance of this catalyst for 

production of carbon nanotubes through chemical vapor deposition method. While cobalt 

is the active phase for this process, molybdenum is applied to assist in cobalt dispersion. 

Thus, the methods EDX and XPS were performed qualitative and quantitative analyzes 

of catalysts consisting of cobalt, molybdenum and alumina.The catalysts studied were 

based on the weight percentage variation of the molybdenum, being prepared as follows: 

2Co2Mo, 2Co4Mo, 2Co6Mo and 2Co8Mo. It was found that the cobalt signal intensity 

was changed according to the percentage of molybdenum in the sample by means of EDX. 

Combining both EDX and XPS techniques, it was found that the catalyst 2Co8Mo 

presents great possibility of having a hidden surface by a layer of molybdenum. 

 

Keywords: Catalyst, cobalt, molybdenum, EDX, XPS. 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUÇÃO 

 Os nanotubos de carbono, de sigla NTCs, ou do inglês Carbon Nanotubes (CNTs), 

são alótropos com uma estrutura cilíndrica que podem ser construídos em escala 

nanométrica (10-9 metros), cuja razão de largura por diâmetro é cerca de 132.000.000:1 

(WANG et al, 2009). Estes materiais possuem propriedades singulares como alta dureza, 

alta condutividade térmica, entre outras. Isso faz com que tenham ampla aplicabilidade 

em várias tecnologias emergentes. 

 Há dois tipos característicos de nanotubos de carbono: nanotubos de parede 

simples, do inglês Single-walled Carbon Nanotubes (SWCTs), cuja geometria molecular 

é modelada como única folha de grafeno enrolada em forma de tubo; e os nanotubos de 

paredes múltiplas, do inglês Multi-walled Carbon Nanotubes (MWNTs), que 

correspondem a nanotubos com paredes cilíndricas concêntricas e coaxiais.   

  Umas das técnicas empregadas para a produção de nanotubos de carbono é a 

deposição química a vapor. Este método ocorre por meio da decomposição química de 

um gás precursor, tal como alguns hidrocarbonetos, em catalisadores metálicos. Por esse 

método, os nanotubos de carbono crescem na superfície do catalisador a uma temperatura 

que varia de cerca de 600 °C – 1000 °C, dependendo do catalisador e do gás precursor 

(FERREIRA, 2003). 

Um dos metais mais mais frequentemente usados como catalisador na produção 

de nanotubos de carbono SWNTs é o cobalto, o qual pode vir acompanhado de outros 

metais, constituindo catalisadores bimetálicos ou trimetálicos.   

Um dos metais que podem acompanhar o cobalto na estrutura do catalisador é o 

molibdênio, o qual, por sua vez, interfere na quantidade de camadas e sobretudo no 

rendimento da produção dos nanotubos de carbono. Quanto a essa interferência do Mo, 

há muitos estudos que tentam relatar, a nível molecular, o porquê desse aumento de 

eficiência. Dentre eles, destaca-se o fato do molibdenio estabilizar a partícula de cobalto, 

o que dificulta a ocorrência de aglomerados que não atuam como catalisadores (Teixeira, 

2010). 
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Para produção de nanotubos é desejado obter partículas de cobalto altamente 

dispersas e a função do molibdênio no catalisador é aumentar esta dispersão. Contudo, 

um excesso de molibdênio pode recobrir as partículas de cobalto, diminuindo a atividade 

catalítica do mesmo. 

A partir das técnicas de caracterização do EDX (Energia Dispersiva de Raios-X) 

e do XPS (Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X), é possível estimar a 

composição química global e superficial de amostras de catalisadores. Em ambas as 

técnicas, a estimativa para a determinação do teor dos elementos presentes é realizada 

através de análises espectroscópicas. Nos espectros originados, os centros dos picos 

localizados fazem referência a um específico elemento, enquanto que a intensidade do 

sinal, ou a área debaixo do pico, referem-se à concentração relativa daquele elemento na 

amostra (EDX) e na superfície (XPS). 

  Assim, foi feito estudo detalhado das técnicas de EDX e XPS em catalisadores de 

cobalto-molibdênio suportados em alumina. Os catalisadores foram preparados de modo 

a manter o percentual mássico de cobalto constante e igual a 2%, enquanto que o 

percentual de molibdênio mudaria, assumindo os valores 2%, 4%, 6% e 8%, sendo uma 

porcentagem para cada catalisador. Esse estudo consistiu em fazer uma análise qualitativa 

quanto à identificação dos elementos nos devidos espectros e se o teor de molibdênio 

influenciaria a intensidade dos sinais de cobalto. Os resultados obtidos foram 

confrontados entre si, de modo a propor valores de razão mássica entre cobalto e 

molibdênio apropriadas para que se possa produzir SWNTs via deposição química a vapor. 
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CAPÍTULO 2 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Catalisadores              

2.1.1 Catálise heterogênea 

O campo da catálise é dividido tradicionalmente em três áreas: heterogênea, 

homogênea e enzimática. Na catálise heterogênea os catalisadores apresentam-se em 

fases diferentes em relação aos reagentes. É bem comum que para a catálise heterogênea, 

o catalisador esteja em fase sólida enquanto os reagentes estejam nas fases líquidas ou 

gasosas. Catalisadores homogêneos operam na mesma fase que os reagentes envolvidos, 

enquanto que catalisadores enzimáticos são proteínas especializadas que atuam em suas 

partes proteicas ativas (NøRSKOV et al, 2014). 

É desejável a aplicação de catalisadores heterogêneos devido à fácil separação que 

se pode estabelecer entre eles e reagentes e produtos após o término da reação. Essa é 

uma das grandes razões pelas quais se tem preferência pelos catalisadores heterogêneos 

na indústria, sobretudo para volumes elevados de produtos (NøRSKOV et al, 2014). 

A superfície dos catalisadores heterogêneos é onde as reações químicas ocorrem. 

Sendo assim, eles costumam ser extremamente porosos, o que torna a área maior. Em 

algumas situações, o catalisador pode apresentar uma elevada área por si própria. Em 

outras, há o uso de um material relativamente inerte, denominado de suporte, para que se 

estabilize nanopartículas do material ativo (NøRSKOV et al, 2014). 

A Figura 1 ilustra o modelo de uma partícula de catalisador, onde estão presentes 

os sítios ativos, nos quais os reagentes sofrem adsorção após difundirem-se tanto para a 

superfície externa como a superfície interna, e os produtos formados via reação catalítica. 

Os produtos são dessorvidos dos sítios ativos e, então, difundem-se para fora dos poros 

do catalisador.  
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Figura 1 - Estrutura do grão de um catalisador (Adaptado - FONTES, 2015). 

 

2.1.2 Catalisadores de cobalto-molibdênio 

Catalisadores de cobalto podem ser empregados, dentre outras aplicações, em: 

reações de hidroformilação de alquenos, a partir do qual se obtêm aldeídos e álcoois para 

produção de detergentes e plásticos (COBALT DEVELOPMENT INSTITUTE, 2015) e  

(PUC, 2015); em reações de Fischer-Tropsch, que se traduzem pela conversão de CO e 

H2 em água e hidrocarbonetos de cadeia linear (MATTEO, 2012); e em reações de 

oxidação do para-xileno para obtenção de ácido tereftálico, sendo este o precursor do 

polímero poliéster (FADZIL et al, 2014). 

Catalisadores com molibdênio são empregados, dentre outras reações, em: síntese 

de formaldeído a partir da oxidação do metanol, contribuindo para a produção de 

polímeros e resinas; em reações de epoxidação, contribuindo na conversão de olefinas 

para se produzir poliéster; e na hidratação de propeno, para que se obtenha álcool (IMOA, 

2015).   

Quando os elementos cobalto e molibdênio são misturados para integrar um 

catalisador, este apresenta sua maior aplicação nas reações de hidrodessulfurização, 

responsáveis pela remoção de enxofre nas etapas de refinaria do petróleo (IMOA, 2015).  

Pesquisadores têm desenvolvido catalisadores à base de cobalto e molibdênio 

suportados em alumina para a produção de nanotubos de carbono de parede simples, os 

chamados SWNTs. A presença desses dois elementos na integração do catalisador atribui-
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lhes um efeito sinergético que aprimora o desempenho catalítico. A interação entre 

cobalto e molibdênio faz com que se produza um ambiente estável para o cobalto no 

catalisador, uma vez que evita a formação de agregados metálicos e também auxilia na 

não sinterização do catalisador quando este é destinado à produção dos SWNTs 

(RESASCO et al, 2002). 

 

2.2 Caracterizações de Catalisadores 

2.2.1 Preparação de Catalisadores 

Há duas etapas para preparação de um catalisador. A primeira envolve fenômenos 

químicos, cinética e reação, enquanto a segunda envolve processos de tratamentos 

térmicos (principalmente resistência e conformação). Essa preparação pode ser feita 

empiricamente ou por conhecimentos teóricos, como propriedades físicas, químicas, 

morfologia, entre outras. Para isso, os parâmetros envolvidos são: metodologia, sais 

precursores, precipitação ou impregnação, tempo de envelhecimento, pH, tempo de 

contato, temperatura, agitação e concentrações. Por outro lado, a teoria nos permite 

identificar os parâmetros físicos, químicos, superficiais e interfaciais, parâmetros 

eletrônicos e geométricos, que preveem com precisão e ajudam na otimização do processo 

de preparação (SCHMAL, 2011). 

Existe também um segundo tipo de catalisador constituído por duas fases, sendo 

uma a fase suporte e a outra o material ativo, com este obtido por precipitação 

impregnação ou precipitado por decomposição. De modo geral, o suporte serve para 

aumentar a área e dispersar a fase ativa. A fase ativa é comumente um metal ou um óxido, 

que é o componente ativo que interage com as moléculas na reação. Os suportes mais 

usados são alumina, carbono, sílica, entre outros óxidos inertes. 

Atualmente são desenvolvidos catalisadores nanoestruturados com tamanhos 

médios entre 2 - 20 nm, que são altamente dispersos sobre a superfície do suporte 

(SCHMAL, 2011). 
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2.2.2 A Técnica de EDX 

2.2.2.1 A descrição do fenômeno da fluorescência em raios-X 

Fluorescência em Raios-X, do inglês X-Ray Fluorescence, é o evento em que um 

material é submetido a raios-X em alta energia de modo que os átomos presentes na 

amostra acabam absorvendo-a. Essa absorção decorre quando o raio-X atinge átomos ou 

moléculas na amostra. Caso a energia absorvida seja elevada, há a emissão de elétron 

próximo do núcleo para fora de seu orbital atômico (CLAPERA, 2006). 

Raios-X são produzidos quando elétrons são desacelerados repentinamente ou 

quando ocorre transição de elétrons entre baixos níveis energéticos atômicos. Aquele 

proveniente da desaceleração dos elétrons é chamado de raio-X Bremsstrahlung e é 

caracterizado por uma distribuição contínua de radiação que torna-se mais intensa à 

medida em que amplia-se o bombardeamento de fótons sobre o elétron (CLAPERA, 

2006). 

Os raios-X produzidos a partir da transferência de elétrons entre camadas 

energéticas na amostra são chamados de raios-X característicos (CLAPERA, 2006). Estes 

decorrem de um processo chamado ionização de camadas internas. Este processo ocorre 

quando um elétron de uma camada interna é deslocado por meio do raio - X que incide 

sobre a amostra. O deslocamento do elétron acarreta em uma vacância na camada 

eletrônica. Desta forma, o átomo permanece, por um curto intervalo de tempo (10-14 s), 

em forma ionizada (SHARMA, 2012). 

Entretanto, a presença dessa vacância faz com que o átomo esteja em uma 

condição de instabilidade. Para que o mesmo volte a apresentar estabilidade, um elétron 

de uma camada mais externa é transferido para a camada mais interna. Durante a transição 

deste último elétron citado, que migra da camada externa para a interna, raios-X 

característicos são emitidos. Tal emissão procede a partir da diferença de energia entre os 

níveis, ou camadas eletrônicas, correspondentes e é denominada fluorescência por raios-

X (AMPTEK, 2015). Ela dá-se por meio de fóton, cuja energia é característica para cada 

elemento químico (SHARMA, 2012). 
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O conjunto de figuras a seguir ilustra exemplarmente as etapas procedentes no 

processo de fluorescência para o átomo de titânio. 

 

Figura 2 - Um elétron da camada K é ejetado do átomo através de um raio-X 

proveniente do tubo do equipamento, produzindo-se uma vacância (Adaptado – 

AMPTEK, 2015). 

 

 

 

Figura 3 - Um elétron da camada L (E1) ou M (E2) “salta” para a camada K de modo a 

preencher essa vacância gerada. Nessa etapa, há a emissão de um raio-X que é único e 

específico para esse elemento. Ocorre também a criação de vacâncias na camada L ou 

M devido à transição eletrônica (Adaptado – AMPTEK, 2015). 

 

Linha K 
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Figura 4 - Caso a vacância ocorra na camada L, um elétron proveniente da camada M 

ou N “saltará” para ocupar a vacância. Com isso, há a emissão de raio-X característico 

que é único para esse elemento. Ocorre, ainda aqui, uma vacância na camada M ou N 

(Adaptado –AMPTEK, 2015). 

 

 

Figura 5 - Em algumas ocasiões, quando o átomo retorna à sua condição de 

estabilidade, ao invés de ocorrer a emissão de raios-X característico, há uma 

transferência de energia excitada diretamente para um dos elétrons externos. Isso acaba 

provocando a saída deste (Adaptado – AMPTEK,2015). 

 

Quanto à nomenclatura utilizada, as linhas espectrais de raio-X são denotadas por 

K, L, M ou N, de acordo com a camada de origem da vacância. Essas denotações são 

acompanhadas por uma das letras α, β ou γ para se estabelecer entre quais camadas ocorre 

  Linha L 
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a transição eletrônica responsável pela emissão dos raios-X característicos. Dessa 

maneira, por exemplo, quando um raio-X característico tem sua origem a partir da 

transferência de um elétron da camada L para a camada K, ele recebe o nome Kα. Já o 

raio-X característico, cuja transferência de um elétron decorre da camada M para a 

camada K, é designado Kβ. E assim procede sucessivamente para as demais 

transferências entre as camadas de elétrons (AMPTEK, 2015). 

A Figura 6 retrata esquematicamente como essas nomenclaturas são atribuídas aos 

seus devidos raios-X característicos. 

 

Figura 6 - Nomenclaturas atribuídas aos seus devidos raios-X característicos (Adaptado 

- CLAPERA, 2006). 

 

A Figura 7 mostra o espectro de raios-X contendo tanto aqueles que são 

característicos como aqueles que são contínuos, designados Brehmsstrahlung, com suas 

devidas intensidades relativas na faixa do comprimento de onda detectável.  
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Figura 7 - Espectro de raios-X contínuos e característicos (Adaptado - CLAPERA, 

2006). 

2.2.2.2 O espectrômetro de EDX  

A Energia Dispersiva de Fluorescência de Raios-X é uma técnica simples e 

econômica que permite a determinação da composição química de muitos materiais, 

conseguindo detectar átomos que estão na faixa de números atômicos Z=11, sódio, e 

Z=92, urânio. Além disso, essa técnica é capaz de determinar concentrações dos átomos 

envolvidos na amostra com muita facilidade.  

 

Figura 8 – EDX 
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No espectrômetro são emitidos raios-X, que provêm de um tubo de raio-X, 

responsáveis por provocar a excitação dos átomos presentes na amostra. Como dito 

anteriormente, essa excitação acaba por expelir elétrons das camadas atômicas dos 

elementos na amostra. Como consequência, devido à condição ou estado de instabilidade, 

um outro elétron, de outra camada mais externa, percorre para essa camada de modo a 

ocupar a vacância originada. E, da transição desse elétron que ocupará a vacância, resulta 

na emissão de energia em raios-X. Esses raios-X, por sua vez, são específicos de cada 

elemento químico, sendo chamados, assim, de raios-X característicos.   

Todos os sinais de fluorescência de raios-X específicos do elemento emitidos 

pelos átomos são medidos simultaneamente em um detector, que pode ser um 

semicondutor fixo no aparelho. O detector semicondutor é utilizado para converter raios-

X em sinais elétricos, e, a partir de então, estes são digitalizados e enviados ao 

computador. O sinal do detector é proporcional à energia do fóton do raio-X.  

Quanto ao espectro de energia são mostradas as posições dos picos, o que permite 

a identificação dos elementos que estão na amostra, e, de acordo com as alturas dos picos 

do detector, pode-se verificar também o quanto de cada elemento tem-se na amostra 

(CLAPERA, 2006). 

A Figura 9 ilustra como ocorre esse processo de análise de EDX desde que raios-

X são lançados de um tubo sobre a amostra, cujo feixe está em azul, até o momento em 

que se registra o espectro no computador. 
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Figura 9 - Esquema de funcionamento do EDX (Adaptado – CLAPERA, 2006). 

 

2.2.3 A técnica de XPS 

2.2.3.1 A descrição do fenômeno 

A espectroscopia fotoeletrônica por raios X, do inglês X-ray Photoelectron 

Spectroscopy (XPS), é uma técnica que utiliza o efeito fotoeletrônico para fazer uma 

análise sobre a composição química e a estrutura de uma superfície. Ela decorre a partir 

da interação entre fótons, que são lançados sobre a amostra e que podem ser raios-X, e os 

elétrons que estão presentes na amostra. Caso o fóton apresente energia suficiente hν, essa 

interação faz com que um elétron seja emitido de sua órbita com energia cinética Ec. 

(SCHMAL, 2011). 

A análise por XPS é sensível à superfície, de modo que apenas os elétrons dos 

átomos que estão na superfície da amostra conseguem chegar ao detector. Os demais 

elétrons, presentes nas regiões mais internas da amostra, têm de percorrer um caminho 

maior e, ao fazê-lo, perdem energia. Estes são designados elétrons espalhados 

inelasticamente (SCHMAL, 2011). 
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A Figura 10 ilustra a emissão de um elétron provocado pela interação com raios-

X. O processo dessa emissão apresenta o seguinte balanço energético vinculado às 

energias vigentes.  

Ec = hν – Eb – φ 

Onde: 

Ec = a energia cinética dos fotoelétrons emitidos. No inglês, Kinetic Energy (KE). 

hν = a energia do fóton 

Eb = a energia de ligação dos elétrons. No inglês, Binding Energy (BE). 

Φ = função trabalho. Próprio de cada aparelho de XPS.  

 

 

Figura 10 - Emissão de um elétron provocado pela interação com raios-X (Adaptado -

CHAVEZ, 2011). 

As energias do fóton e da função trabalho são conhecidas e a energia cinética é 

medida no experimento. Dessa forma, pode-se calcular a energia de ligação e, assim, 

determinar a energia que o elétron tinha em seu ambiente atômico ou molecular. 

O experimento por XPS requer que o ambiente sob o qual a amostra seja colocada 

esteja em ultra - vácuo, pois é necessário que as partículas emergentes da superfície 
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cheguem ao detector. Os elétrons emitidos pela radiação a vácuo possuem energia 

característica do elemento ou dos orbitais moleculares de onde são emitidos. Uma vez 

detectados os elétrons, faz-se sua contagem e, a partir de então, produz-se um espectro 

que retrata os elementos pertinentes à superfície da amostra.  Para esse espectro, ao se 

medir a área sob os picos, determina-se a quantidade de cada elemento na superfície, 

enquanto que a verificação da forma e do posicionamento dos picos permite determinar 

de que elemento se trata e qual é o seu ambiente químico (SCHMAL, 2011). 

A Figura 11 ilustra o espectro obtido pela análise em XPS de amostras de Ti-Al-

N, avaliando-se as intensidades dos picos e as energias de ligação associadas aos devidos 

elementos.  

 

Figura 11 - Espectro obtido pela análise em XPS de amostras de Ti-Al-N (Adaptado - 

IPAZ et al, 2012). 

A notação vista nas análises de XPS é de caráter químico, uma vez que os 

fotoelétrons são nomeados de acordo com seus correspondentes números quânticos. Essa 

notação é expressa genericamente por n.lj, onde: 

n = número quântico principal (1, 2, 3 etc) 

l = número quântico correspondente ao orbital eletrônico (0, 1, 2, 3, mas normalmente 

atribuído por s, p, d e f respectivamente) 
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j = parâmetro que correlaciona o número quântico do orbital com o spin do elétron.  

Esse parâmetro j é obtido pela equação:  

j = | l ± s | 

Desta maneira, como s pode assumir +1/2 ou -1/2, então, com elétrons do orbital 

p, os valores de “j “podem ser 1/2 ou 3/2. Já elétrons do orbital d podem fazer com que 

“j” assuma os valores 3/2 ou 5/2. 

A Figura 12 mostra o espectro em XPS do elemento Au, onde são mostrados todos 

os picos a ele referentes com as devidas energias de ligação e notações.  

 

Figura 12 - Espectro em XPS do elemento Au (Adaptado - SMART et al, 2015).  

As energias de ligação Eb não são somente para elementos específicos, mas 

retratam o estado químico em que estes elementos podem se encontrar, ou seja, o estado 

de oxidação. Ocorrem deslocamentos em torno de 0 a 3 eV quanto à energia de ligação 

para elementos em diferentes estados de oxidação, de modo que a energia de ligação 

normalmente cresce com o aumento do estado de oxidação (SCHMAL, 2011). 

2.2.3.2 O princípio do funcionamento do XPS  

O XPS, como dito anteriormente, atua a partir do efeito fotoelétrico, de modo que 

apenas os fotoelétrons pertinentes à superfície do material conseguem escapar. O início 
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de seu funcionamento dá-se pelo lançamento de elétrons sobre um material de alumínio 

a 10 keV. Quando há incidência desses elétrons no alumínio, raios-X são emitidos, 

caracterizados por raios-X Al Kα, e estes, em seguida, encaminham-se para um cristal de 

quartzo. Esse cristal de quartzo fica devidamente posicionado para ser atingido pelos 

raios-X provenientes do alumínio e serve para focalizá-los sobre um pequeno ponto na 

superfície da amostra. 

Uma vez que os raios-X atingem a superfície da amostra, ocorre a excitação dos 

elétrons nesta. Caso a energia de ligação desses elétrons seja menor que a energia do raio-

X, eles serão ejetados dos átomos presentes amostra. De camadas até próximas à 

superfície, os elétrons escapam. Porém, os demais são retidos na amostra.  

Esses elétrons percorrem uma trajetória entre duas placas carregadas até chegar 

ao detector. Uma dessas placas fica carregada positivamente e a outra fica carregada 

negativamente. O motivo de assim ficarem é para definir um potencial entre elas para que 

apenas os elétrons de voltagem conhecida produzam um sinal no detector, além de 

definirem uma órbita para que os elétrons cheguem a este. 

A energia cinética, a qual pode ser medida, corresponderá à diferença entre a 

energia incidente proveniente do raio-X, que é conhecida (para o caso do alumínio é 1486 

eV), e a energia do elétron, sendo que esta pode, então, ser calculada. O resultado desse 

cálculo fornecerá os dados dos elementos presentes, fazendo-se as suas determinações 

(SEAL LABORATORIES, 2015). 

A Figura 13 ilustra esquematicamente o processamento de uma análise de XPS, 

partindo-se da fonte emissora de raio-X até se chegar ao detector de elétrons para se fazer 

o estudo do espectro produzido no computador. 
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Figura 13 - Esquema de funcionamento do XPS (Adaptado - SAUCEDO, 2013). 

  

2.2.4 A junção das técnicas de EDX e XPS  

A utilização dessas duas técnicas juntas permite a obtenção de informações tanto 

na amostra como um todo como em sua superfície. A partir do EDX, pode-se coletar 

informações globais qualitativas e quantitativas de uma amostra, analisando as fases bulk 

e de superfície. Essa técnica também pode ser usada para realizar análises de amostras 

que foram preparadas na forma de pó. A partir do XPS, pode-se obter informações mais 

precisas e localizáveis na superfície da amostra. Por exemplo, pode-se, através do XPS, 

fazer investigações em clusters e nanopartículas. Além disso, a técnica de XPS permite 

relatar as ligações químicas presentes na amostra (PUCHALSKI et al, 2010). 

 

2.3 Nanotubos de Carbono 

2.3.1 O que são Nanotubos de Carbono 

         Nanotubos de carbono, NTCs, são estruturas tubulares cilíndricas que contêm 

somente átomos de carbono organizados em geometria hexagonal contínua ao longo do 

cilindro. Simplificadamente, os NTCs podem ser modelados como uma camada de 

grafeno “enrolada” em forma cilíndrica ininterrupta, de forma que as extremidades são 
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fechadas como metade de uma molécula de fulereno. Os tubos apresentam diâmetros que 

vão desde valores menores de 1 nm a valores em torno de 50 nm, enquanto o comprimento 

pode atingir, de acordo com estudos recentes, à ordem de centímetros. Trata-se, portanto, 

de um dos alótropos do carbono, assim como o diamante, o grafeno, o fulereno e o 

carbono amorfo, porém, em que os átomos de carbono, hibridizados na forma sp², estão 

ligados a outros três átomos vizinhos (Maria, 2007) e (JEON et al, 2011). 

A Figura 14, a seguir, representa o modelo de um nanotubo de carbono de parede 

simples. 

 

Figura 14 - Modelo de um nanotubo de carbono de parede simples (CARBON 

ALLOTROPES, 2015). 

2.3.2 Nanotubos de Carbono: principais categorias estruturais com base 

nas camadas 

Os principais tipos de nanotubos de carbono classificados quanto ao número de 

camadas são: nanotubos de paredes simples (SWNT- do inglês Single Walled Nanotubes) 

e nanotubos de paredes múltiplas (MWNT- do inglês Multi Walled Nanotubes). Há, ainda, 

nanotubos de paredes duplas (DWNT- do inglês Double Walled Nanotubes), sendo que 

estes são considerados como um tipo especial de MWNT (Filho et al., 2007). 

Os SWNTs podem ser visualizados como uma única camada de grafeno 

“enrolada”, compondo-se, assim, uma única camada cilíndrica. A maioria dos SWNTs 

apresentam 1 nm de diâmetro e comprimento que, no entanto, pode atingir valores 

milhares de vezes maior. Os MWNTs possuem um diâmetro que situa-se na faixa de 5 a 

50 nm em geral e apresentam-se na forma de tubos de SWNTs coaxiais.  
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A distância entre esses cilindros de camada de grafeno concêntricos é em torno de 

0,34 - 0,36 nm um em relação ao outro, que é uma distância próxima daquela entre as 

camadas de grafeno do grafite. A figura a seguir exibe esses tipos mais comuns de NTCs 

com base na quantidade de camadas (JEON et al, 2011).   

 

Figura 15 - Tipos mais comuns de NTCs com base na quantidade de camadas (DUMÉ, 

2013). 

 

2.3.3 Propriedades e aplicações dos Nanotubos de Carbono  

Desde que foram creditados a Sumio IIjima pela sua descoberta (IIJIMA, 1991) 

em 1991, os NTCs ganharam grande ênfase e importância no campo científico. Uma das 

grandes razões que justifica a intensificação e o aprofundamento no estudo dos nanotubos 

de carbono ocorre em função de suas propriedades, tais como altas condutividades elétrica 

e térmica, alta resistência mecânica e grande flexibilidade, dentre outras. Essas 

propriedades provêm das características particulares da estrutura do NTC, como o 

pequeno diâmetro, as ligações entre os átomos e a geometria molecular (CHEAPTUBES, 

2015).   

Os NTCs têm aplicações nos seguintes ramos: células a combustível (WANG et 

al, 2004), em células solares (WANG, ZHI, MULLEN, 2007), em eletrodos de bateria de 

íon de lítio (LU, DAI, 2010), em imobilização de proteínas (CHEN et al, 2001) dentre 

outras. A Figura 16 mostra algumas das aplicações dos NTCs com base nas devidas 

propriedades a que cada aplicação é adequada: 
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Figura 16 - Aplicações dos NTCs (SHUTUP, 2014). 

   

2.3.4 Nanotubos de Carbono: Síntese por deposição química a vapor 

A deposição química a vapor consiste, experimentalmente, na passagem de um 

vapor de hidrocarboneto através de um reator tubular, em que, neste encontra-se um 

material catalítico a uma temperatura adequada para promover a decomposição térmica 

do hidrocarboneto (KUMAR, ANDO, 2010). Um dos hidrocarbonetos que podem ser 

usados é o metano, o qual apresenta a maior estabilidade química por sofrer menor 

decomposição pirolítica a altas temperaturas (KONG, CASSELL, DAI, 1998). Quanto ao 

catalisador a ser utilizado, um dos tradicionais responsáveis pela síntese do NTC é o 

cobalto ((HOFMANN, GLUCKER, HOGELE, 2011), (Kang, 2011) e (Sane, 2011). 

Outros catalisadores tradicionais para esse processo seriam o ferro e o níquel, pois estes, 

assim como o cobalto, apresentam altas solubilidade e difusão do carbono em elevadas 

temperaturas através desses metais (HOFMANN, GLUCKER, HOGELE, 2011). A 

Figura 17 esquematiza os equipamentos e reagentes a serem utilizados para a produção 

de NTC sob deposição química a vapor. 
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Figura 17 - Esquema de funcionamento da deposição química a vapor (HOFMANN, 

GLUCKER, HOGELE, 2011). 

Há, desde a descoberta dos NTCs, muitos estudos relativos à sua formação através 

do método de deposição química a vapor. Muitos pesquisadores já propuseram as 

possibilidades para a etapa de crescimento dos nanotubos, sendo que normalmente se 

contradizem. O mecanismo mais aceito é aquele que será descrito a seguir. O vapor de 

hidrocarboneto entra em contato com as nanopartículas aquecidas do metal catalítico, de 

forma que se decompõe em carbono e hidrogênio. O hidrogênio se distancia e o carbono 

é dissolvido no interior do metal. Assim que o limite de solubilidade é atingido na dada 

temperatura, o carbono precipita no lado de fora do metal a cristaliza na forma de um 

cilindro. As ligações entre os carbonos não são oscilantes, de modo que a estrutura acaba 

sendo energeticamente estável. Há um gradiente térmico no interior da partícula metálica 

que é necessário para a manutenção e ocorrência do processo (KUMAR, ANDO, 2010) 

e (KUMAR, 2011). A Figura 18 a seguir ilustra esse processo simplificadamente. 

 

Figura 18 - Diferentes processos de crescimento dos NTCs (GORE, SANE, 2011). 
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CAPÍTULO 3 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Preparação dos Catalisadores 

O projeto consistiu em caracterizar quatro catalisadores bimetálicos constituídos 

por cobalto e molibdênio suportados em alumina. Esses catalisadores seriam analisados 

com base na variação da porcentagem mássica do molibdênio, sendo um valor para cada 

amostra a ser preparada. O percentual mássico de cobalto seria mantido a 2% nas quatro 

amostras, enquanto os percentuais mássicos de molibdênio seriam iguais a 2%, 4%, 6% 

e 8%, sendo um valor para cada catalisador.  

3.1.1 Nomenclatura usada 

Cada catalisador preparado recebeu uma nomenclatura adequada para se fazer as 

análises e serem facilmente identificados na parte referente aos resultados. A 

nomenclatura usada e que permitiria a identificação de cada catalisador foi adotada como 

sendo 2CoxMo, de maneira que o “2” designa o percentual de cobalto mantido em todas 

as amostras, enquanto que x designa o percentual de molibdênio. Como dito 

anteriormente, o percentual de molibdênio varia de amostra para amostra, assumindo os 

valores 2%, 4%, 6% e 8%. Desta maneira, os valores de “x” serão 2, 4, 6 e 8. Cabe 

ressaltar que a alumina integra o catalisador e, portanto, apresenta o seu percentual 

mássico como o cobalto e o molibdênio. No entanto, quanto à nomenclatura do 

catalisador, esse percentual é omitido. Desta maneira, os catalisadores preparados 

receberam as seguintes nomenclaturas: 2Co2Mo, 2Co4Mo, 2Co6Mo e 2Co8Mo. 

 

3.1.2 Precursores – suporte e fase ativa 

Os precursores para a alumina, o cobalto e o molibdênio encontram-se na Tabela 

1 a seguir com as devidas especificações quanto aos fornecedores e à pureza: 
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Tabela 1- Especificações dos precursores utilizados 

Precursor Grau de pureza Fornecedor 

Boemita - AlO(OH) Não informado Sasol 

Nitrato de cobalto hexaidratado – 

Co(NO3)2.6H2O 

96% Sigma-Aldrich 

Heptamolibdato de amônio tetraidratado – 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 

99% Merck 

 Para a preparação do suporte, que, no caso, é a gama alumina, γ-Al2O3, foram 

pesados 30g de boemita. Em seguida, esse conteúdo foi colocado na mufla para ser 

calcinado por 2 horas, na temperatura de 550°C e sob taxa de aquecimento de 10°C/min. 

A formação da alumina ocorre de acordo com a seguinte equação química: 

2  𝛾 − 𝐴𝑙𝑂(𝑂𝐻)⏟        
boemita

∆
⇒  𝛾 − 𝐴𝑙2𝑂3⏟      

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎

+ 𝐻2𝑂 

 Foi realizada medida de volume de poros por titulação em massa. Para isso foram 

pesados 0,6393g de alumina e, então, foi adicionado água até o limite de adsorção da 

alumina. Logo após, esse material foi pesado, obtendo-se uma massa de 1,1785g. A 

diferença entre o valor inicial e final é a quantidade de água adsorvida. 

Δm = 1,1785g - 0,6393g = 0,5392g 

 Para o volume de água adsorvido, foi efetuado o seguinte cálculo (considerando a 

massa específica da água como 1,0g/cm3): 

𝜌 =
𝑚

𝑉
∴ 𝑉 =

𝑚

𝜌
 

Logo:  V = 0,5392/1,0 = 0,5392 ml de água adsorvida na alumina. 

O volume de poros é, portanto: 

                             𝑉𝑝 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
=
0,5392

0,6393
= 0,843 𝑚𝐿/𝑔 
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Foi necessário pesar os sais precursores de molibdênio e cobalto, 

(NH4)Mo7O24.4H2O e o Co(NO3)2.6H2O respectivamente, para cada amostra segundo a 

Tabela 2, de modo a produzir 5 gramas de cada  catalisador.  

Tabela 2 - Pesagens dos sais precursores para preparação dos catalisadores. 

Catalisador Sais precursores Quantidade 

pesada (g) 

 

Elemento 

ou suporte 

Gramas de cada 

elemento 

equivalente 

Porcentag

em na 

amostra 

2Co2Mo 

/Al2O3 

(NH4)Mo7O24.4H2O 0,185 Mo 0,101 2,02% 

Co(NO3)2.6H2O 0,493 Co 0,100 2,00% 

γ-Al2O3 4,800 Al2O3 4,800 95,98% 

2Co4Mo 

/Al2O3 

(NH4)Mo7O24.4H2O 0,364 Mo 0,198 3,96% 

Co(NO3)2.6H2O 0,495 Co 0,100 2,00% 

γ-Al2O3 4,700 Al2O3 4,700 94,04% 

2Co6Mo 

/Al2O3 

(NH4)Mo7O24.4H2O 0,550 Mo 0,299 5,98% 

Co(NO3)2.6H2O 0,490 Co 0,099 1,98% 

γ-Al2O3 4,600 Al2O3 4,600 92,03% 

2Co8Mo 

/Al2O3 

(NH4)Mo7O24.4H2O 0,730 Mo 0,397 7,94% 

Co(NO3)2.6H2O 0,490 Co 0,099 1,98% 

γ-Al2O3 4,500 Al2O3 4,500 90,07% 

 Esses catalisadores é que serão analisados nas duas técnicas de caracterização. 

Entretanto, preparou-se também amostras compostas somente por molibdênio e alumina, 

com o propósito de verificar o que ocorre na curva de calibração referente ao molibdênio 

na análise por EDX. Desta forma, pesaram-se os 4,0 g dos sais precursores de molibdênio 

e alumínio de modo a obter catalisadores com esses dois elementos utilizando a mesma 

metodologia.  

Esses catalisadores deveriam ter composições mássicas percentuais de molibdênio 

iguais a 10% e 20%. Entretanto, devido a um erro de pesagem, esses percentuais passaram 

a ser iguais a 11% e 24%, respectivamente. A Tabela 3 mostra as quantidades pesadas de 

cada precursor para se obter os devidos percentuais.   
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Tabela 3- Pesagens de precursores para catalisadores de molibdênio e alumina 

Catalisador Sais precursores 
Quantidade 

pesada (g) 

Elemento ou 

suporte 

Gramas de 

cada 

elemento 

equivalente 

Porcetan

gem na 

amostra 

11Mo/Al2O3 
(NH4)Mo7O24.4H2O 0,736 Mo 0,400 10,92% 

γ-Al2O3 3,2 Al2O3 3,264 89,08% 

24Mo/Al2O3 
(NH4)Mo7O24.4H2O 1,472 Mo 0,800 24,04% 

γ-Al2O3 2,528 Al2O3 2,528 75,96% 

 Os sais precursores foram diluídos simultaneamente em água deionizada em 

quantidade calculada previamente, através da determinação do volume de água adsorvido 

pela alumina. Em cada solução foi despejada gota a gota na alumina e macerando o 

conteúdo de cada amostra produzida lentamente. 

 

3.1.3 Secagem e calcinação 

 Cada amostra feita foi deixada na estufa para secar por 24 horas a cerca de 120°C. 

Após secagem, o catalisador foi colocado na mufla por 2 horas na temperatura de 550 °C 

com taxa de aquecimento de 10 °C/min para calcinar.  

 

3.2 Caracterização por EDX  

As composições das amostras foram determinadas pelo EDX, utilizando o 

aparelho EDX-720 Shimadzu a vácuo. O aparelho é composto das seguintes partes:  

 Tubo de raio – X: irradia raios – X para a amostra  

 Detector: detecta o raio – X fluorescente proveniente da amostra. É adotado um 

detector semicondutor de Si(Li). Para reduzir os ruídos é injetado nitrogênio 

líquido de maneira a se alcançar uma temperatura, neste compartimento, em torno 

de -170°C  

 Computador de processamento de dados: realiza medidas, cálculos, 

processamento de dados offiline. E também controla a tensão e a corrente do tubo 

de raio – X  



40 

 

As amostras preparadas foram colocadas em suportes e envolvidas por uma 

película de plástico. Em seguida, foram colocadas individualmente no EDX para serem 

feitas as análises. As amostras foram inseridas de acordo com o aumento do teor de 

molibdênio, em energias de excitação diferentes (15 eV e 50 eV, respectivamente) e foi 

feito sobre vácuo até a pressão de 30 Pa. Cada amostra de catalisador ficou sob análise 

por cerca de 300 segundos.  

 

3.3 Caracterização por XPS  

O experimento para análise de XPS foi realizado em ESCALAB 250Xi da Thermo 

Scientific com raio-X monocromático Al Kα e tamanho de foco igual a 650 μm. Para o 

espectro survey foi utilizado pass energy de 100 eV e step energy de 1,0 eV, e para os 

demais espectros dos elementos individuais foi utilizado energy step de 0,05 eV e pass 

energy de 25,0 eV. O primeiro passo consistiu em colocar traços das amostras em blocos 

de suporte com fita adesiva dupla face, sendo um bloco de suporte para cada amostra a 

ser analisada. Em seguida, o bloco contendo a amostra foi inserido na câmara em que 

altera – se a pressão. A pressão foi, então, reduzida para um valor na ordem de 10-9 mPa, 

de modo a se obter vácuo. Em seguida abriu – se a porta para a câmara sob pressão a 

vácuo, e a amostra foi colocada nesta. Nesta posição pôde – se então ser feita a análise 

(THERMO SCIENTIFIC, 2015). 

Após essas etapas, selecionou-se um ponto na amostra para ser feita sua análise 

superficial. Foram selecionados os seguintes elementos a serem averiguados na 

superfície: cobalto, molibdênio, alumínio, oxigênio e carbono. A seleção de cobalto, 

molibdênio, alumínio e oxigênio ocorreu em função da presença desses elementos na 

composição da amostra, enquanto que a seleção do carbono decorreu em função de 

possíveis impurezas. 

Foi realizada também uma compensação de cargas por flood gun com o propósito 

de estabilizar o potencial da superfície. Essa etapa é necessária, pois o acúmulo de carga 

na superfície altera as energias dos elétrons emitidos para o analisador, onde são 

detectados os elétrons, o que acarreta em uma fraca resolução. Consequentemente, isso 

provocaria maiores erros quanto à análise efetuada. 
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CAPITULO 4 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização por EDX 

4.1.1 Análise qualitativa para os perfis das curvas espectrais de EDX  

A análise qualitativa do EDX consiste em detectar os picos referentes aos 

elementos que estão presentes na amostra. Esses picos localizam-se em um espectro que 

é produzido a partir da inspeção sob a qual a amostra é sujeita. As coordenadas desse 

espectro são intensidade do sinal, na vertical, e energia, na horizontal. Cada pico, 

localizado num centro de energia, é específico para cada elemento, enquanto que a 

intensidade do sinal é proporcional à quantidade do determinado elemento na amostra e 

sua sensibilidade à energia do feixe de excitação. 

Para o experimento realizado, dois intervalos de energia foram inseridos para se 

fazer a avaliação dos picos nos espectros: um de 15 keV e outro de 50 keV.  

Os elementos a serem identificados pelo espectro são cobalto, molibdênio e 

alumínio. A Tabela 4 apresenta os devidos centros de energia sobre os quais se 

identificam os correspondentes elementos pelos raios-X característicos. Nela, pode-se 

verificar que há uma grande quantidade de picos para identificação do molibdênio entre 

2 e 3 keV, o que torna mais difícil a identificação de que tipo de raio-X é feita a referência 

para esse elemento. Da mesma forma ocorre para o caso do cobalto e alumínio. 

Entretanto, há uma menor quantidade de picos para estes dois. Quanto ao cobalto, este 

apresenta apenas dois pares de picos, cujos raios-X característicos são Kβ e K ab, assim 

como Lα1 e Lβ1, que não são facilmente distinguidos. Os espaços em que não há valores 

numéricos retratam que não há informações quanto aos raios-X característicos com os 

quais estariam associados. 
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   Tabela 4 - Centros dos picos de identificação dos elementos no EDX 

Energia Molibdênio Cobalto Alumínio 

K alfa 17,446 6,925 1,487 

K beta 19,609 7,65 1,553 

K ab 20,004 7,71 1,56 

L alfa 1 2,293 0,776 ___ 

L beta 1 2,395 0,791 ___ 

L beta 2 2,158 ___ ___ 

L gama 1 2,624 ___ ___ 

LI ab 2,681 ___ ___ 

LII ab 2,627 0,794 ___ 

LIII ab 2,524 0,779 ___ 

A fim de se fazer uma avaliação simultânea dos picos localizáveis, fez-se a junção 

dos espectros de todas as amostras preparadas em uma só figura. As figuras reproduzidas 

pela junção dos espectros correspondem à energia de 50 keV. A faixa de energia a 50 keV 

foi escolhida porque há picos de molibdênio cujos centros estão acima de 15 keV e, sendo 

assim, não seriam vistos no espectro com 15 keV. Entretanto, a visualização de todos os 

picos em uma só figura não fica muito adequada para se fazer a análise. Desta forma, esta 

foi dividida em três faixas de energia nos quais são constatadas as presenças de cada 

elemento. Essa divisão resulta nas Figuras 21, 22 e 23, a seguir.  

 

Figura 19-Espectro de EDX para molibdênio e alumínio 
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Figura 20-Espectro de EDX para o cobalto 

 

Figura 21-Espectro de EDX para o molibdênio 

Na Figura 19, constata-se os elementos alumínio, identificado pelo raio-X 

característico Al K α, e molibdênio, em 3 picos de energia, cujos raios-X característicos 

são Mo Lα, Mo L I ab e Mo L II ab. Quanto ao pico referente ao alumínio, as curvas 

pertinentes à cada amostra praticamente se sobrepõem quando há cobalto presente nela. 
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Apenas as amostras que contêm molibdênio e alumina apresentam picos menos intensos 

quanto à detecção de alumínio. Quanto aos picos referentes ao molibdênio, na faixa de 2 

a 3 keV, nota-se que eles não se sobrepõem, mas as suas intensidades aumentam à medida 

em que a concentração deste elemento em cada amostra é maior. Uma outra característica 

relacionada a esses picos é que somente o pico Mo L α é nítido e também menos simétrico, 

enquanto os outros dois, Mo L I ab e Mo L II ab, apresentam um sinal muito fraco no 

espectro.  

Na Figura 20 é identificado o cobalto através dos raios-X característicos Co Kα e 

Co Kβ, sendo o primeiro mais intenso. Neles, verifica-se que as curvas das amostras 

2Co2Mo e 2Co4Mo aproximadamente se sobrepõem. Entretanto, para as demais 

amostras, isto é, 2Co6Mo e 2Co8Mo, a intensidade do sinal do cobalto diminui. Isso 

provavelmente decorre devido à interferência do molibdênio, pois a quantidade em massa 

do cobalto para todos os catalisadores é igual. 

Na Figura 21, há a presença de mais picos que estão relacionados ao molibdênio. 

Picos esses que, conforme dito anteriormente, não são vistos nos espectros a 15 keV, pois 

seus centros de energia estão de 17 keV a 20 keV. Esses picos estão bem definidos, de 

modo que os mesmos apresentam maior intensidade conforme aumenta-se a concentração 

de molibdênio na amostra, tal como procedera para os picos de molibdênio entre 2 e 3 

keV. Entretanto, estes agora estão mais simétricos em relação àqueles.  

Embora nem todos os picos com centros listados na Tabela 3 tenham sido 

detectados, os mais evidentes apareceram. E esse aparecimento decorreu conforme o 

esperado, ou seja, com a intensidade dos sinais de cada elemento aumentando à medida 

que se tornava maior a sua concentração. O fato de alguns picos não terem sido 

detectados, tais como o Al K ab e o Co L α1, decorre da proximidade com outro pico, de 

modo que o programa não consegue distingui-los, ou por estar fora da faixa de energia 

para análise, que, no caso, seria acima de 1 keV. 

 

4.1.2 Análise quantitativa por EDX 

A análise quantitativa por EDX consiste em determinar a composição elementar 

em cada amostra. Nessa etapa, verifica-se a concentração, em massa do elemento pela 
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massa total da amostra, que é constatada pelo EDX. O método utilizado inicialmente para 

se ter valores aproximados e satisfatórios para as concentrações mássicas dos elementos 

cobalto, molibdênio e alumínio foi a aproximação de Castaing, em que há uma relação 

aproximada de proporcionalidade entre intensidade do sinal e a concentração em massa 

do devido elemento (SITKO, ZAWISZA, 2012) e (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, 

2013). Para isso, foi necessária a análise de uma amostra padrão, o que é requerido pelo 

método. Desta forma, três amostras deveriam ser preparadas, sendo uma contendo 

somente cobalto, outra somente molibdênio e outra somente alumínio. Entretanto, essa 

preparação não ocorreu por motivos técnicos. Sendo assim, selecionou-se a amostra 

2Co2Mo como a amostra padrão, pois esta seria o primeiro catalisador a ser analisado no 

EDX, e, consequentemente, menos sujeito a impurezas do equipamento, o qual fora usado 

em sequência para as demais amostras analisadas.  

Esse método consiste em relacionar a intensidade do sinal com a fração mássica 

através da seguinte equação:  

𝑊𝑖 = (
𝑊𝑝

𝐼𝑝
) . 𝐼𝑖   Equação (1) 

Onde:  

Wi = fração mássica do elemento i na amostra de análise 

Ii = intensidade do pico do elemento i na amostra de análise 

Ip = intensidade do pico do elemento i na amostra padrão 

Wp = fração mássica do elemento i na amostra padrão 

A seguir, é apresentada a Tabela 5 em que são reportados os valores das 

intensidades dos sinais detectados no EDX. As intensidades dos sinais são referentes aos 

maiores picos de cada elemento no espectro, que, no caso, são os referentes ao raio-X 

característico Kα.  
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Tabela 5 - Intensidade dos sinais em EDX para os elementos a 50 keV 

Amostra Elemento 

Co K-alfa Mo K-alfa Al K-alfa 

2Co2Mo 10,215 32,721 2,43 

2Co4Mo 10,357 64,373 2,406 

2Co6Mo 9,743 84,676 2,272 

2Co8Mo 8,645 92,439 1,929 

Com a consideração de que o catalisador 2Co2Mo é padrão, então isso significa 

que as frações mássicas do cobalto, molibdênio e alumínio são, respectivamente, iguais a 

0,02, 0,02 e 0,96. Nesse caso, ao relatar informações do alumínio faz-se referência à 

alumina e, por isso, a fração mássica é 0,96. A Tabela 6 a seguir informa os valores das 

frações mássicas de cada elemento em cada amostra por meio da Equação (1) e assumindo 

as intensidades dos sinais de acordo com a Tabela 5. Os valores dessas intensidades de 

sinal, assim como dos demais parâmetros obtidos para EDX, que são área, largura e centro 

encontram-se no anexo 1. 

Tabela 6 - Frações mássicas para cada elemento, obtidas por meio da Equação (1). 

Elemento (Wp/Ip) Amostra Wi Erro Erro relativo 

Co 0,0019 

2Co4Mo 0,0197 -0,0003 1,63% 

2Co6Mo 0,0185 -0,0015 8,04% 

2Co8Mo 0,0164 -0,0036 21,76% 

Mo 0,0006 

2Co4Mo 0,0393 -0,0007 1,70% 

2Co6Mo 0,0517 -0,0083 15,97% 

2Co8Mo 0,0565 -0,0235 41,64% 

Al 0,3950 

2Co4Mo 0,9505 0,0105 1,11% 

2Co6Mo 0,8976 -0,0224 2,50% 

2Co8Mo 0,7621 -0,1379 18,10% 

Na Tabela 6, a razão Wp/Ip é constante para cada elemento, uma vez que trata-se 

da amostra padrão. O erro corresponde a diferença entre a fração mássica experimental, 

e a fração mássica teórica, enquanto que o erro relativo é igual ao valor absoluto do erro 

dividido pela fração mássica experimental. Nessa tabela, pode-se perceber que as frações 

mássicas nas amostras apresentam grandes desvios em relação à fração teórica à medida 

que se aumenta o teor de molibdênio no catalisador. Consequentemente, o erro e o erro 
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relativo aumentam para cada elemento de amostra para amostra. Os erros mais incisivos 

são aqueles referentes à amostra 2Co8Mo, em que os desvios das frações mássicas de 

molibdênio e cobalto em relação aos valores nominais, ou teóricos, são significativos. 

Com o propósito em avaliar melhor o comportamento do sinal em função das frações 

mássicas de cada elemento, uma vez que as medidas de erro tornam-se mais expressivas, 

foram plotados gráficos que associam tais parâmetros.  

 

Figura 22- Curva de calibração para as frações mássicas de cobalto. 

 

 

Figura 23-Curva de calibração para as frações mássicas de molibdênio. 
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Figura 24 - Curva de calibração para as frações mássicas de alumínio. 

De acordo com as Figuras 22, 23 e 24, pode-se perceber que uma boa calibração 

quanto às frações mássicas para catalisadores do tipo 2%Co-x%Mo/Al2O3, onde “x” varia 

de 2 a 8, é tida não propriamente pela proporcionalidade decorrente com a intensidade de 

sinal. Caso ocorresse proporção entre a intensidade dos sinais e as frações mássicas o 

melhor ajuste dos pontos seria baseado em retas. No entanto, os melhores ajustes 

decorreram por meio de aplicação de linhas de tendência polinomiais do segundo grau, 

como é o caso do cobalto e do alumínio, ou logarítmica, como é o caso do molibdênio. 

Dentre esses gráficos, aquele que apresentaria um ajuste satisfatório por meio de uma 

reta, embora não fosse tão eficiente quanto ao relatado, é o do molibdênio, Figura 23, em 

que seria obtido R² = 0,93.  

Uma importante observação a ser feita é que a calibração da fração mássica do 

cobalto é efetuada com base na fração mássica de molibdênio, como se pode perceber na 

Figura 22. Pois o percentual de cobalto em todos os catalisadores é constante e igual a 

2%, sendo que, no entanto, seu sinal muda de acordo com o teor de molibdênio.  

Para analisar o comportamento da curva de calibração do molibdênio, foi plotado 

um gráfico contendo os pontos que estão demarcados na Figura 23 e mais aqueles que 

correspondem às amostras 11Mo e 24Mo. As intensidades dos picos dos catalisadores 

11Mo e 24Mo são, respectivamente, iguais a 121,81 e 159,63.  
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Figura 25 - Curva de calibração para as frações mássicas do molibdênio. 

Pela Figura 25, consta-se que o melhor ajuste que relaciona a intensidade do pico 

e a fração mássica do molibdênio é através de uma função logarítmica, tal como ocorrera 

anteriormente na Figura 23. Pode-se observar, por meio dele, que os valores de fração 

mássica de molibdênio compreendidos em torno de 0,02 a 0,06 são, de forma aproximada, 

diretamente proporcionais à intensidade do sinal, enquanto que valores acima de 0,11 

fazem com que haja uma tendência para que a intensidade do sinal não varie muito em 

função do aumento de molibdênio. 

Com base nesses gráficos plotados, a Tabela 7 apresenta os valores das frações 

mássicas de cada elemento por meio das equações decorrentes das linhas de tendência 

aplicadas. 

Tabela 7- Frações mássicas dos elementos ajustados via linhas de tendência 

Elemento Amostra Wi nominal Wi ajustado Erro Erro relativo 

Co 

2Co2Mo 0,020 0,022 0,002 9,09% 

2Co4Mo 0,020 0,023 0,003 13,04% 

2Co6Mo 0,020 0,019 -0,001 5,26% 

2Co8Mo 0,020 0,032 0,012 37,50% 

Mo 

2Co2Mo 0,020 0,021 0,001 4,76% 

2Co4Mo 0,040 0,040 -0,001 0,00% 

2Co6Mo 0,060 0,059 -0,001 1,69% 

2Co8Mo 0,080 0,068 -0,012 17,65% 

Al 

2Co2Mo 0,960 0,957 -0,003 0,31% 

2Co4Mo 0,940 0,938 -0,002 0,21% 

2Co6Mo 0,920 0,922 0,002 0,22% 

2Co8Mo 0,900 0,900 0,000 0,00% 

y = 51,553ln(x) + 230,98
R² = 0,9888
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Na Tabela 7, os valores de frações mássicas (Wi) ajustados foram obtidos através 

da substituição dos valores das intensidades dos picos, presentes na Tabela 5, nas devidas 

funções para as linhas de tendência adicionadas, conforme Figuras 22, 24 e 25. Ou seja, 

em cada função apresentada, “y” foi substituído pelos valores das intensidades dos picos 

e, a partir da equação decorrente, o valor de Wi, que seria o x, é obtido. O cálculo do erro 

foi feito através da diferença entre Wi ajustado e Wi nominal. O erro relativo foi efetuado 

a partir do valor absoluto do erro dividido por Wi ajustado. 

Pela Tabela 7, pode-se perceber que as frações mássicas ajustadas apresentam 

pequenos desvios em relação aos valores teóricos, ou nominais. Ao se comparar essa 

tabela com a Tabela 6, verifica-se que as medidas de erro diminuem. No entanto, os 

maiores erros obtidos são referentes à amostra 2Co8Mo, tal como ocorrera anteriormente, 

sobretudo pelos erros relativos do cobalto e molibdênio.  

Em virtude dos menores valores de erro associados à calibração das frações 

mássicas por aplicação direta de linhas de tendência, os valores das frações mássicas 

ajustadas (Wi) de cada elemento por amostra são admitidos como os ajustados 

experimentalmente.   

4.2 Caracterização por XPS 

4.2.1 Análise qualitativa por XPS 

A análise qualitativa por XPS consiste em detectar, através de picos em um 

espectro, os elementos presentes na superfície dos catalisadores, além de também permitir 

constatar os estados de oxidação que os átomos envolvidos apresentam.  

Os espectros que apresentam os picos que permitem detectar os elementos nas 

amostras são exibidos na Figura 26. Pode-se observar que nesses espectros foram 

detectados os elementos oxigênio e carbono. O fato de se detectar oxigênio é devido aos 

óxidos envolvidos na composição dos catalisadores. Já o caso da detecção do carbono 

está associado a um contato das amostras com as mãos dos operadores antes delas terem 

sido colocadas no aparelho, isto é, impurezas. Assim, é possível ver que o XPS tem essa 

vantagem de detectar elementos de número atômico menor que 11 (Z=11) quando 

comparado ao EDX.  
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Figura 26 - Espectro em XPS dos catalisadores compostos por cobalto e molibdênio 

Ressalta-se, entretanto, os trechos dos espectros em que se identifica o cobalto, o 

molibdênio e o alumínio a seguir. Os espectros relacionam a frequência (contagem por 

segundo) por energia de ligação.  

 

Figura 27-Espectro em XPS para o cobalto 
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Figura 28-Espectro em XPS para o molibdênio 

 

 

Figura 29-Espectro em XPS para o alumínio 
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consiste em avaliar uma faixa curta de energia de ligação em que pode ser detectado o 

elemento com a devida energia de ligação envolvida.  

Quanto ao cobalto, sua identificação ocorre através de dois picos localizados: um 

entre 780 eV e 785 eV e o outro entre 795 eV e 800 eV. Ambos os picos são referentes 

ao Co 2p, sendo o primeiro Co 2p3/2 e o segundo Co 2p1/2. Pode-se inferir que o cobalto 

encontra-se na forma de óxido CoO, pois, de acordo com a literatura (MOULDER, 1995) 

do XPS, os picos principais mencionados estão acompanhados de picos satélites, 

designados por S, que se encontram à sua esquerda. E esses picos satélites, da forma como 

se apresentam no espectro, caracterizam esse estado de oxidação para o cobalto. No que 

diz respeito à composição, observa-se que os perfis das curvas relativas às amostras de 

cobalto são praticamente iguais, distinguindo-se pela frequência de análise (contagens/s). 

Traçando-se uma linha de base para cada curva espectral na Figura 27 pode-se perceber 

que as áreas das regiões delimitadas entre cada curva espectral e a linha de base seriam 

próximas. 

O molibdênio é identificado através de um pico principal localizado 

aproximadamente em 232,5 eV, pois este encontra-se no meio do intervalo entre 230 eV 

e 235 eV. Esse pico é designado por Mo 3d5/2 e, baseado na literatura (MOULDER, 1995), 

o estado de oxidação pertinente ao molibdênio é Mo6+, ou seja, trata-se do óxido MoO3. 

Ele é caracterizado pela forte presença de um pico satélite no espectro cujo centro de 

energia situa-se em torno de 236 eV e 237 eV. Quanto ao molibdênio nos estados de 

oxidação Mo0 e Mo4+, correspondendo respectivamente aos estados metálico e do óxido 

MoO2 para o molibdênio, os centros dos picos normalmente são anteriores aos 

mencionados, isto é, menores do que 232,5 eV. Nota-se que com o aumento do teor de 

molibdênio de catalisador para catalisador, maior é a área sobre os picos, e, portanto, 

maior é a sua quantidade na superfície catalítica. 

O alumínio é identificado através do espectro da alumina, com pico principal 

situado aproximadamente em 76 eV. Esse pico é denominado Al 2p, de acordo com a 

literatura (MOULDER, 1995). Conforme se pode notar, as curvas espectrais relacionadas 

ao alumínio estão dispostas de tal forma na Figura 29 que torna complicado avaliar 

qualitativamente o efeito da variação da quantidade de alumina nos catalisadores. O que 

se pode perceber é que a menor intensidade de sinal está relacionada à amostra 2Co2Mo, 
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enquanto que a maior está relacionada à amostra 2Co4Mo. O catalisador 2Co2Mo, por 

apresentar uma fração mássica de alumínio igual a 0,96, o maior valor dentre os 

catalisadores preparados, deveria apresentar maior área sobre o pico. A detecção do sinal 

que acarretou em uma menor área para o 2Co2Mo decorre possivelmente de se ter 

efetuado análise sobre um único ponto na amostra.  

 

4.2.2 Análise quantitativa por XPS 

A análise quantitativa por XPS visa determinar a composição mássica percentual 

de cada elemento na superfície de cada catalisador preparado. Para isso, deve-se efetuar 

a divisão entre as áreas de cada pico pelo devido fator de sensitividade para cada um dos 

elementos. Nesse caso, fez-se análise para os elementos Al, Co, Mo e O. O oxigênio faz 

parte desse estudo por integrar a alumina (Al2O3) e os óxidos de cobalto (CoO) e de 

molibdênio (MoO3), como discutido anteriormente.  

Os valores das áreas de cada pico divididos pelos fatores de sensitividade 

encontram-se na Tabela 8. Os fatores de sensitividade de cada elemento i (Si) foram 

retirados da literatura (MOULDER, 1995) e são constantes para cada elemento. Os 

valores de área sobre os picos, para cada amostra, encontram-se no anexo 2. 

Tabela 8 -Valores da razão entre área e sensitividade atômica para os elementos alumínio, 

cobalto, molibdênio e oxigênio. 

 A/S por amostra 

Elemento 2Co2Mo 2Co4Mo 2Co6Mo 2Co8Mo 

Al 50657,91 73524,07 59396,38 56063,33 

Co 1737,51 3029,73 2881,74 3289,45 

Mo 927,72 2050,64 3438,23 10023,45 

O 126911,60 149924,51 157483,72 155102,91 

 

Para a Tabela 8, pode-se observar que o alumínio tem uma área significativamente 

maior em 2Co4Mo em relação às demais, de modo que a concentração de alumínio deve 
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ser, na superfície, a maior dentre os catalisadores preparados. A área do molibdênio sofre 

grande aumento no catalisador 2Co8Mo, sendo aproximadamente 3 vezes maior do que 

a de 2Co6Mo. 

 Uma vez que se efetua a divisão de tais áreas pelos fatores de sensitividade, 

obtém-se a fração molar relativa do referido elemento na superfície de uma amostra. 

Atribuindo-se uma multiplicação por 100%, chega-se a concentração molar percentual 

deste, como se registra na equação a seguir: 

𝑋𝑖 =
𝐴𝑖

𝑆𝑖

∑(
𝐴𝑖

𝑆𝑖
)
. 100%   Equação (2) 

Onde: 

Xi = concentração molar relativa do elemento i 

Ai = área do pico onde se identifica o elemento i 

Si = fator de sensitividade do elemento i 

A composição mássica percentual está associada as massas atômicas de cada 

elemento com base na seguinte equação:  

𝐶𝑖 =
(𝑋𝑖.𝑀𝑖)

(∑𝑋𝑖.𝑀𝑖)
. 100%    Equação (3) 

Onde  

Ci = concentração mássica percentual relativa do elemento i 

Mi = massa atômica do elemento i 

Na Tabela 9 a seguir, são mostradas as concentrações mássicas de cada elemento 

em cada uma das amostras. 
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Tabela 9- Composições mássicas percentuais de cada elemento em cada catalisador 

Elemento 
Amostra 

2Co2Mo 2Co4Mo 2Co6Mo 2Co8Mo 

Al 38,08% 43,59% 36,06% 33,84% 

Co 2,85% 3,92% 3,82% 4,34% 

Mo 2,48% 4,32% 7,42% 21,52% 

O 56,58% 52,72% 56,70% 55,52% 

Com base na Tabela 9, percebe-se que as concentrações de alumínio sofrem 

pequenas mudanças, variando de cerca de 33% a 43%. A concentração de molibdênio 

sofre grande variação da amostra 2Co6Mo a 2Co8Mo, variando em 13%. As 

concentrações de cobalto praticamente aumentam partindo-se da amostra 2Co2Mo até a 

2Co8Mo, de modo que do catalisador 2Co4Mo ao catalisador 2Co6Mo essa concentração 

sofre uma pequena queda de 0,1 %. Já as concentrações de oxigênio situam-se no 

intervalo de cerca de 52% a 56%.  

A seguir estão plotados gráficos que relacionam a concentração percentual 

mássica dos elementos alumínio, cobalto e molibdênio em relação às áreas de picos 

demarcadas (A) divididas pelos fatores de sensitividade (S).  

 

Figura 30 - Associação das concentrações mássicas percentuais com A/S para o Al 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Á
re

a/
Fa

to
r 

d
e 

se
n

si
ti

vi
d

ad
e 

(A
/S

)

Composição percentual de Al na superfície (C)



57 

 

 

Figura 31 - Associação das concentrações mássicas percentuais com A/S para o Co 

 

Figura 32 - Associação das concentrações mássicas percentuais com A/S para o Mo 
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relacionam a área registrada com a composição mássica da amostra. Convém ressaltar 

que no caso do gráfico referente ao cobalto, uma linha de tendência caracterizada por um 

polinômio de segundo grau forneceria um ajuste mais eficiente, com R² em torno de 0,99. 

Entretanto, a reta representativa da linha de tendência para o cobalto apresenta um valor 

satisfatório para R².  

A Figura 33 mostra como ocorre a variação das concentrações de cada elemento 

nas superfícies das amostras, tornando a visualização e análise da Tabela 9 mais 

dinâmicas. 

 

Figura 33 - Variação das concentrações de cada elemento por amostra 
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ocorrer é que provavelmente o molibdênio passa a recobrir mais o alumínio, tornando o 

suporte menos exposto à superfície catalítica. 
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de maior quantidade de molibdênio. O molibdênio aparenta ter importante efeito sobre 
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As concentrações de oxigênio praticamente mantêm-se constantes. Mas cabe 

lembrar que esse oxigênio registrado no gráfico está presente na Al2O3, no CoO e no 

MoO3. Com isso, por mais que as concentrações dos demais ora aumente ora diminua, a 

concentração de oxigênio não se modifica tanto.  

A seguir, é apresentada a Tabela 10, que é referente às composições mássicas 

elementares ajustadas de acordo com as linhas de tendência exibidas: 

Tabela 10-Concentrações superficiais experimentais e ajustadas de cobalto e molibdênio 

Catalisador Elemento 
Ci 

experimental 

Ci 

ajustado 
Erro 

Erro 

relativo 

2Co2Mo 
Co 0,0285 0,0281 -0,0004 1,42% 

Mo 0,0248 0,0219 -0,0029 13,24% 

2Co4Mo 
Co 0,0392 0,0401 0,0009 2,24% 

Mo 0,0432 0,0457 0,0025 547% 

2Co6Mo 
Co 0,0382 0,0387 0,0005 1,29% 

Mo 0,0742 0,0751 0,0009 1,20% 

2Co8Mo 
Co 0,0434 0,0425 -0,0009 2,12% 

Mo 0,2152 0,2147 -0,0005 0,23% 

Na Tabela 10, as concentrações Ci de cobalto e molibdênio na superfície da 

amostra estão expressas em valores decimais e não em percentual. Os valores de Ci 

experimental foram reportados a partir da Tabela 9. Os valores de Ci ajustado foram 

obtidos substituindo os valores de A/S, com base na Tabela 8, por y nas devidas funções 

representativas das linhas de tendência, de modo que o valor de “x” corresponde ao teor 

percentual do elemento na superfície.  O erro foi calculado a partir da diferença entre Ci 

ajustado e Ci experimental, enquanto que o erro relativo corresponde ao valor absoluto 

do erro dividido por Ci ajustado. 

Com base na Tabela 10, percebe-se que os erros são pequenos, com exceção do 

caso do erro relativo quanto ao molibdênio na amostra 2Co2Mo. Desta maneira, consta-

se que, de fato, a adição de retas como linhas de tendência para o comportamento dos 

dados é satisfatória tanto para o cobalto como para o molibdênio.   

4.3 Relacionando os dados do EDX com XPS 

A combinação dos resultados obtidos por EDX e por XPS permite-nos propor, 

diante das condições de preparo e das técnicas de caracterização utilizadas, EDX e XPS, 
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a melhor proporção entre as quantidades de cobalto e de molibdênio em um catalisador 

de 2%Co-x%Mo/Al2O3, para se ter maior eficiência na produção de nanotubos de carbono 

de paredes simples (SWNTs) via deposição química a vapor do metano. 

 

Figura 34 - Modelo de catalisador de Co-Mo/Al2O3 nas proximidades da superfície. 

Na Figura 34, as partículas em laranja representam o cobalto, as partículas em azul 

o molibdênio e a estrutura cinza o suporte de alumina. Na representação proposta, 

destacam-se importantes possibilidades de ocorrência quanto à dispersão de Co e Mo no 

catalisador. Essas possibilidades de dispersão estão separadas de acordo com os trechos 

1, 2, 3 e 4 demarcados na Figura 34.  

O trecho 1 retrata a condição desejável para o catalisador, pois nota-se uma 

proporção adequada entre Co e Mo para a procedência de reação química. Trata-se de 

uma dispersão favorável à decomposição do metano e ao crescimento de nanotubos sobre 

as partículas de cobalto.  

Nesse trecho, consta-se que o molibdênio apresenta uma camada na superfície 

catalítica devido à interação entre ele e o suporte de alumina (KIRKPATRICK, 1986). 

Essa configuração, no qual o cobalto interage com o molibdênio formando uma camada 

superficial de molibdato de cobalto, é proposta como a que apresenta maior seletividade 

para a produção de SWNTs (HERRERA, RESASCO, 2003).  

O trecho 2 é característico de um catalisador com quantidade muito elevada de Co 

em relação a Mo. Dessa forma, as partículas de cobalto tendem a se aproximar mais umas 

das outras, o que amplia as chances de haver agregados metálicos e sinterização em altas 

temperaturas para o processo de formação dos nanotubos de carbono (RESASCO et al, 

2002). 

c

 

c
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 Não havendo Mo, a seletividade do catalisador diminui, de modo que outros 

compostos carbonados, como grafeno, nanofibras ou até nanotubos, porém de paredes 

múltiplas, podem ser formados (RESASCO et al, 2002).  

O trecho 3 representa os poros do catalisador, onde encontram-se mais partículas 

de Co e Mo. Entretanto, para o caso da formação de nanotubos, que envolve uma etapa 

de crescimento de estrutura cilíndrica, não é vantajoso. 

O trecho 4 é típico de um catalisador com elevada concentração de Mo em relação 

a Co. A elevada quantidade de Mo pode acarretar no recobrimento da superfície 

(OLIVEIRA et al, 2015). Isso pode tornar os sítios ativos menos acessíveis aos reagentes, 

dificultando o processo reacional. 

Uma grande quantidade de Mo, o que implica no fato de que a proporção Co:Mo 

seja baixa, pode fazer com que ocorra a produção de nanotubos de carbono, porém de 

paredes múltiplas e apresentando defeitos estruturais (FLAHAUT et al, 2004). 

Com base nos dados de EDX e XPS, pretende-se produzir catalisadores que 

atendam às condições tais quais se observa no trecho 1 da Figura 34. Para isso, 

determinaram-se as razões entre as concentrações mássicas de Co e Mo para cada uma 

das amostras e que se encontra na Tabela 11. 

Tabela 11- Razões entre as concentrações mássicas de Co e Mo por EDX e XPS 

 

amostra  Co/Mo EDX  Co/Mo XPS 

2Co2Mo 1,048 1,283 

2Co4Mo 0,561 0,877 

2Co6Mo 0,322 0,515 

2Co8Mo 0,471 0,198 

 

E, de acordo com a Tabela 11, é plotado o seguinte gráfico que correlaciona essas 

razões entre as concentrações de Co e Mo por EDX e XPS. 
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Figura 35 - Correlação entre as razões por EDX e XPS. 

Na Figura 35, são reportados os valores das razões Co/Mo para uma mesma 

amostra pelas duas técnicas de caracterização. É reportado também a reta tracejada em 

preto y = x, que, pelos objetos de análise, corresponderia à reta (Co/Mo)EDX = 

(Co/Mo)XPS. A interpretação dessa figura baseia-se em descrever o que ocorre, em 

função das concentrações de cobalto e molibdênio, em relação à superfície e a todo o 

corpo do catalisador, de acordo com as seguintes comparações: 

 Caso a razão (Co/Mo)EDX > (Co/Mo)XPS, significa que a concentração de 

Co em toda a amostra é maior do que na superfície. Isso implica no fato de 

que há uma menor quantidade de cobalto na superfície quando relacionada à 

quantidade na amostra como um todo. 

 Caso a razão (Co/Mo)EDX = (Co/Mo)XPS, significa que a concentração de 

Co na amostra por inteiro é igual a concentração na superfície do catalisador. 

Ou seja, o cobalto estaria teoricamente disperso de forma homogênea, de 

forma que a concentração total seria igual a concentração na superfície. 

 Caso a razão (Co/Mo)EDX < (Co/Mo)XPS, significa que a concentração de 

Co na amostra é menor do que na superfície. Esse caso retrata a presença mais 

incisiva de partículas de cobalto na superfície do que no restante do 

catalisador. 
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Os catalisadores apropriados são aqueles que atendem à terceira condição citada. 

Isso porque buscam-se catalisadores em que a maior quantidade possível de Co neles 

aplicados estejam suscetíveis à procedência da deposição química a vapor do CH4.  

 Pode-se perceber que há 3 amostras em que a quantidade de cobalto na superfície 

é relativamente maior do que no catalisador como um todo. Essas amostras, que 

satisfazem, portanto, à terceira condição, são: 2Co2Mo, 2Co4Mo e 2Co6Mo. Somente 

um dos catalisadores, o Co2Mo8, apresenta concentração relativa de cobalto inferior na 

superfície quando comparada com a concentração global. Isso significa que até 6% em 

massa de molibdênio na amostra, o catalisador apresenta grandes chances de apresentar 

o cobalto suficientemente disperso e acessível na superfície para proceder a produção dos 

nanotubos.  

As Figuras 36 e 37 designam como são as relações entre as técnicas aplicadas e 

os valores nominais. Os valores nominais referem-se às porcentagens teóricas de 2% de 

cobalto e de 2%,4%,6% e 8% de molibdênio, o que acarreta em razões Co/Mo iguais, 

respectivamente, a 1, 0,5, 0,33 e 0,25.  

 

Figura 36 - Correlação entre as razões por XPS e nominal. 
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Figura 37- Correlação entre as razões por EDX e nominal. 

A Figura 36 assemelha-se, de acordo com a distribuição dos pontos no gráfico, à 

Figura 35. Embora o ponto referente à amostra 2Co8Mo esteja mais próximo à reta y = 

x, a localização abaixo desta retrata que a concentração de cobalto na superfície é menor 

relativa à amostra como um todo.  

A Figura 37 reporta o quão próximo os resultados teóricos estariam de acordo com 

o que se analisa por EDX. Sendo o EDX uma técnica de análise elementar global, os 

valores nominais deveriam coincidir, ou serem muito próximos, com os do EDX.  Os 

catalisadores 2Co2Mo, 2Co4Mo e 2Co6Mo apresentam relação Co/Mo por EDX muito 

próximos da reta y = x, ou seja, valores bem parecidos com os nominais. Já o catalisador 

2Co8Mo, cujo ponto está significativamente afastado da reta y = x, não apresenta boa 

associação da relação Co/Mo por EDX com Co/Mo nominal. O que pode explicar isso é 

a redução evidente da intensidade do sinal de cobalto na análise espectroscópica por EDX, 

de acordo com a Figura 20.     
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CAPITULO 5 

5. CONCLUSÃO 

Com base na técnica de EDX, verificou-se que o cobalto tem a intensidade de seu 

sinal influenciado pelo teor de molibdênio na amostra, de maneira que mantendo-se o teor 

de cobalto e aumentando-se a quantidade de molibdênio no catalisador a intensidade do 

cobalto diminui no espectro. Sendo assim, não há propriamente uma relação de 

proporcionalidade entre intensidade do sinal de cobalto e sua quantidade quando há 

molibdênio presente na amostra. 

Uma importante observação a ser feita é que a equação de Castaing aqui utilizada 

como uma primeira tentativa para o ajuste dos dados experimentais não foi aplicada a 

rigor como é citado na literatura (SITKO, ZAWISZA, 2012) e (UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA, 2013). Pois a amostra padrão utilizada nos cálculos não foi uma amostra 

contendo somente Co, ou somente Mo, ou somente alumina, mas foi a primeira amostra 

a ser analisada no EDX, e, portanto, menos susceptível a erros: 2Co2Mo. Além disso, 

essa equação retrata apenas uma boa primeira tentativa do ajuste de dados, de sorte que 

ela mesma deve ser modificada. 

De acordo com os resultados por XPS, consta-se que, de fato, a adição de 

molibdênio auxilia na exposição do cobalto na superfície, visto que o aumento no teor de 

molibdênio propicia um aumento percentual mássico de cobalto na superfície. Entretanto, 

a adição de uma grande quantidade de molibdênio pode acarretar no recobrimento do 

cobalto (OLIVEIRA et al, 2015), visto que a razão Co/Mo com 8% de molibdênio é maior 

em EDX do que por XPS.   
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Anexo 1  

Parâmetros obtidos por EDX quanto aos espectros das amostras analisadas: área, 

centro, largura e altura. Os parâmetros estão em unidades arbitrárias. 

Tabela 12 - EDX 15eV (2Co2Mo) 

Elemento Área Centro Largura Altura 

Al K-alfa  0,085 1,485 0,091 0,748 

Co K-alfa  0,130 6,931 0,133 0,779 

Co K-beta 1  0,022 7,651 0,145 0,123 

Mo L-alfa 1 0,012 2,322 0,151 0,066 

Mo L-gama 1 

ou LIIab 
0,002 2,688 0,072 0,023 

Mo LIab  0,009 2,791 0,264 0,026 

Tabela 13 - EDX 50 eV (2Co2Mo) 

Elemento Área Centro Largura Altura 

Al K-alfa 0,289 1,473 0,095 2,430 

Mo L-alfa 1  0,048 2,314 0,154 0,247 

Mo L-gama 1 

ou LIIab  
0,038 2,744 0,231 0,132 

Co K-alfa  1,739 6,927 0,136 10,215 

Co K-beta 1  0,302 7,649 0,146 1,645 

Mo K-alfa 1  8,999 17,464 0,219 32,721 

Mo K-beta 1  1,820 19,619 0,234 6,205 
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Tabela 14- EDX 15 eV (2Co4Mo) 

Elemento Área Centro Largura Altura 

Al K-alfa  0,084 1,485 0,090 0,739 

Mo L-alfa 1  0,026 2,321 0,153 0,136 

Mo L-gama 1 ou 

LIIab  
0,002 2,689 0,064 0,021 

Mo Liab  0,011 2,765 0,295 0,029 

Co K-alfa  0,129 6,931 0,133 0,775 

Co K-beta 1  0,022 7,651 0,144 0,122 

 

Tabela 15 - EDX 50eV (2Co4Mo) 

Elemento Área Centro Largura Altura 

Al K-alfa  0,281 1,472 0,093 2,406 

Mo L-alfa 1 0,096 2,311 0,157 0,489 

Mo L-gama 1 ou 

LIIab  
0,039 2,730 0,240 0,131 

Co K-alfa  1,764 6,927 0,136 10,357 

Co K-beta 1 0,307 7,648 0,146 1,671 

Mo K-alfa 1  17,766 17,464 0,220 64,373 

Mo K-beta 1  3,384 19,619 0,215 12,531 

Mo K-ab  0,527 20,004 0,207 2,026 
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Tabela 16 - EDX 15 eV (2Co6Mo) 

Elemento Área Centro Largura Altura 

Al K-alfa  0,079 1,485 0,090 0,694 

Mo L-alfa 1  0,039 2,322 0,155 0,202 

Mo L-gama 1 

ou LIIab  
0,009 2,704 0,193 0,036 

Mo Liab  0,002 2,892 0,129 0,014 

Co K-alfa  0,119 6,931 0,133 0,711 

Co K-beta 1  0,020 7,651 0,143 0,112 

 

Tabela 17 - EDX 50 eV (2Co6Mo) 

Elemento Área Centro Largura Altura 

Al K-alfa  0,270 1,472 0,095 2,272 

Mo L-alfa 1  0,126 2,312 0,145 0,693 

Mo L-gama 1 

ou LIIab  
0,010 2,698 0,095 0,082 

Co L-alfa 1  1,661 6,927 0,136 9,743 

Co K-beta 1  0,286 7,649 0,145 1,567 

Mo K-alfa 1  23,416 17,464 0,221 84,676 

Mo K-beta 1  4,355 19,621 0,211 16,439 

Mo K-ab  0,667 19,995 0,200 2,654 
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Tabela 18 - EDX 15 eV (2Co8Mo) 

Elemento Área Centro Largura Altura 

Al K-alfa 15eV 0,066 1,484 0,090 0,588 

Mo L-alfa 1 0,053 2,320 0,152 0,280 

Mo L-gama 1 

ou LIIab  
0,012 2,699 0,345 0,028 

Mo LIab  0,003 2,891 0,000 6,463 

Co K-alfa  0,105 6,930 0,133 0,634 

Co K-beta 1  0,017 7,650 0,142 0,098 

Tabela 19 - EDX 50 eV (2Co8Mo) 

Elemento Área Centro Largura Altura 

Al K-alfa  0,225 1,472 0,093 1,929 

Mo L-alfa 1  0,184 2,312 0,147 0,997 

Mo L-gama 1 ou 
LIIab  

0,007 2,680 0,075 0,070 

Co K-alfa 1,471 6,927 0,136 8,645 

Co K-beta 1  0,251 7,648 0,144 1,390 

Mo K-alfa 1  25,572 17,463 0,221 92,439 

Mo K-beta 1  4,625 19,621 0,209 17,633 

Mo K-ab  0,713 19,988 0,199 2,861 
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Tabela 20 - EDX 15eV (11Mo) 

Elemento Área Centro Largura Altura 

Al K-alfa  0,033 1,484 0,089 0,298 

Mo L-alfa 1  0,130 2,321 0,147 0,703 

Tabela 21 - EDX 50 eV (11Mo) 

Elemento Área Centro Largura Altura 

Al K-alfa 0,228 1,472 0,093 1,954 

Mo L-alfa 1  0,232 2,312 0,153 1,212 

Mo K-alfa 33,717 17,458 0,221 121,810 

Mo K-beta 1  5,973 19,616 0,206 23,079 

Mo K ab  0,865 19,981 0,194 3,557 

Tabela 22 - EDX 15 eV (24Mo) 

Elemento Área Centro Largura Altura 

Al K-alfa  0,034 1,484 0,089 0,299 

Mo L-alfa 1  0,129 2,320 0,147 0,701 

Tabela 23 - EDX 50 eV (24Mo) 

Elemento Área Centro Largura Altura 

Al K-alfa  0,110 1,469 0,091 0,973 

Mo L-alfa 1  0,501 2,310 0,154 2,605 

Mo K-alfa  44,135 17,455 0,221 159,632 

Mo K-beta 1  7,912 19,613 0,207 30,471 

Mo K ab  1,282 19,978 0,204 5,023 
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Anexo 2 

Valores de área obtidos por XPS quanto aos espectros de cada amostra 

Tabela 24 -Áreas para os picos espectrais em XPS (unidades arbitrarias) 

 

Elemento Amostra 

2Co2Mo 2Co4Mo 2Co6Mo 2Co8Mo 

Co 2p 6237,67 10876,75 10345,45 11809,15 

Mo 3d 3080,97 6810,18 11418,37 33287,72 

Al 2p 11651,31 16910,54 13661,17 12894,56 

O 1s 90234,12 106596,29 111970,90 110278,20 

C 1s 2587,08 2359,84 3843,29 3428,71 

 

 

 

 

 


