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RESUMO 

 
A reação de deslocamento gás-água é de grande importância em diversos processos 

industriais como para a produção de hidrogênio a partir de combustíveis fosseis e fontes 

renováveis, processo Fischer-Tropsch, síntese de metanol, síntese de amônia, células a 

combustível, entre outros. A reação proporciona um aumento da quantidade de hidrogênio no 

gás de síntese e consequentemente diminuição de monóxido de carbono, ajustando a razão 

H2/CO para valores desejáveis em processos industriais. A reação é normalmente operada em 

dois estágios, sendo os catalisadores usuais baseados em óxidos de ferro e cromo para altas 

temperaturas e em óxidos de cobre e zinco para temperaturas menores. Ao longo dos anos, 

diversos tipos de catalisadores vem sendo estudados, onde é desejável características como 

não toxidade, baixo custo e alta atividade catalítica. O desenvolvimento de catalisadores mais 

ativos requer análise de reações na superfície do catalisador e relação estrutura/desempenho 

em condições reacionais relevantes realizadas por espectroscopia in situ. Dessa forma, foi 

realizado neste trabalho a caracterização de nanopartículas de magnetita pelas técnicas de 

espectroscopia de raios-X por energia dispersiva, fisissorção de nitrogênio, termogravimetria, 

difração de raios-X, redução à temperatura programada e espectroscopia de reflectância difusa 

na região do infravermelho com transformada de Fourier (DRIFTS), além da avaliação da 

atividade catalítica, em duas condições de redução, para reação de deslocamento gás-água por 

DRIFTS in situ. A partir das caracterizações das nanopartículas de magnetita, obteve-se que a 

amostra apresenta uma alta área superficial de 78 m2/g, poros mesoporosos estreitos e 

interconectados com diâmetro de 17 nm, estabilidade térmica e também verificou-se as 

temperaturas de oxidação e redução e a estrutura cristalina do material. Pelos resultados 

obtidos por DRIFTS, observou-se pelos espectros de adsorção-dessorção de monóxido de 

carbono, fraca adsorção de CO para as duas condições de redução. Pela avaliação da atividade 

catalítica por DRIFTS in situ o catalisador apresentou possível atividade, porém não 

encontrou-se evidencias que indicassem diferenças no desenvolvimento da reação de 

deslocamento gás-água, dependendo do estado de oxidação do catalisador de ferro. E devido à 

baixa qualidade do sinal, a confirmação de atividade catalítica tornou-se dificultada. 

 

Palavras-chave: Reação de deslocamento gás-água, nanopartículas de magnetita, DRIFTS in 

situ. 
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ABSTRACT 

 

The water-gas shift reaction is of great importance in several industrial processes such 

as hydrogen production from fossil fuels and renewable sources, Fischer-Tropsch process, 

methanol synthesis, ammonia synthesis, fuel cells, among others. The reaction provides an 

increase in the hydrogen content of syngas and consequently decreases in carbon monoxide 

amount, adjusting the H2/CO ratio for desirable values in industrial processes. This reaction is 

usually operated in two stages, for high temperatures the usual catalysts are based on iron and 

chromium oxides, and at lower temperatures copper and zinc oxides. Over the years, several 

kinds of catalysts have been studied, where it is desirable characteristics such as non-toxicity, 

low cost, and high catalytic activity. The development of more active catalysts requires 

analysis of reactions on the catalyst surface and structure/performance relationship under 

relevant reaction conditions performed by in situ spectroscopy. In this way, it was carried out 

in this work the characterization of magnetite nanoparticles by energy-dispersive X-ray 

spectroscopy, nitrogen physisortion, thermogravimetry, X-ray Diffraction, temperature-

programmed reduction, diffuse reflectance Infrared Fourier transform spectroscopy 

(DRIFTS), in addition to the evaluation of catalytic activity, under two reduction conditions, 

for the water-gas shift reaction by DRIFTS in situ. From the characterizations of magnetite 

nanoparticles, it was obtained that the sample presents a high surface area of 78 m2/g, 

interconnected narrow mesoporous pores with diameter of 17 nm, thermal stability, and also it 

was verified the oxidation and reduction temperatures and the crystalline structure of the 

material. Through the results obtained by DRIFTS, it was observed by the adsorption-

desorption spectra of carbon monoxide, weak adsorption of CO for the two reduction 

conditions. By the evaluation of catalytic activity via DRIFTS in situ, the catalyst showed 

possible activity, but there was no evidence that indicates differences in the development of 

water-gas shift reaction, depending on the oxidation state of the iron catalyst. And due to the 

low quality of the signal, the confirmation of catalytic activity was difficult. 

 

Keywords: Water-gas shift reaction, magnetite nanoparticles, DRIFTS in situ. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. ESTADO DA ARTE 

A preocupação mundial com a emissão de gases de efeito estufa e mudanças 

climáticas levou a procura de formas de geração de energia mais limpa e sustentável como a 

produção de hidrogênio que tem alta demanda na indústria química como de síntese de 

amônia, metanol, refino de petróleo e biomassa e combustível em células a combustíveis para 

transporte e geração de energia. A produção de hidrogênio pode ocorrer por diversas fontes 

como combustíveis fósseis, biomassa e eletrolise da água, porém a mais utilizada é a reforma 

a vapor e gaseificação de carvão, sendo acompanhadas da reação de deslocamento gás-água 

(GAO et al., 2019; NOOR et al., 2020). 

As reações de reforma a vapor e gaseificação de carvão dão origem ao gás de síntese 

que consiste principalmente de monóxido de carbono e hidrogênio que posteriormente pode 

ser utilizado na reação de deslocamento gás-água para aumentar o rendimento de produção de 

hidrogênio (GRADISHER et al., 2015). A reação de deslocamento gás-água auxilia tanto na 

produção de fonte de energia limpa como na redução da poluição, além disso ajuda na 

tecnologia de células a combustíveis, já que reduz a quantidade de monóxido de carbono que 

é um veneno para os eletrodos de platina utilizados (MENG et al., 2020; PAL et al., 2018). 

A reação de deslocamento gás-agua (WGS) tem papel importante em diversos 

processos industriais como por exemplo, na produção de hidrogênio de fontes como metano, 

nafta e fontes renováveis como biomassa e resíduos sólidos. A reação é um processo 

importante para produção de hidrogênio livre de monóxido de carbono e para ajustar a razão 

H2/CO especialmente em processos como a reação Fischer-Tropsch e síntese de metanol, 

além de auxiliar na produção de hidrogênio puro para células a combustível e plantas de 

síntese de amônia (PAL et al., 2018). 

A reação de deslocamento gás-água é moderadamente exotérmica, favorável 

termodinamicamente a temperaturas menores e cineticamente a temperaturas mais elevadas, 

mas não é afetada por mudanças na pressão (PAL et al., 2018). Por este motivo, a reação é 

aplicada industrialmente em dois estágios sendo o primeiro a altas temperaturas (300-500ºC) 

com catalisadores baseados em oxido de ferro e cromo para aumentar a taxa de reação 

química, reduzindo a concentração de CO para até 3% em volume, seguida de uma etapa a 

temperaturas menores (210-250ºC) com catalisadores baseados em oxido de cobre e zinco 
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para aumentar a conversão, reduzindo a concentração de CO até 0,4% em volume (CHEIN; 

YU, 2017; NOOR et al., 2020). Além disso, existem outras categoriais de catalisadores para a 

reação como baseados em metais nobres e resistentes à cargas contaminadas com enxofre 

(NIKOLOVA et al., 2019; PAL et al., 2018). 

Os catalisadores baseados em ferro e cromo para a reação de deslocamento gás-água a 

altas temperaturas apresentam problemas relacionados a presença de cromo devido a sua 

periculosidade para o ambiente e para a saúde, então a busca de catalisadores não tóxicos que 

podem ser facilmente manuseados e descartados é bastante necessária (ZHU; WACHS, 2018). 

Ainda, a etapa de redução do catalisador de ferro deve ser bem controlada para evitar reações 

indesejáveis, o que leva a um alto custo operacional, assim a utilização do catalisador já 

preparado na fase ativa (magnetita) poderia gerar uma economia de energia na indústria 

(PEREIRA et al., 2008). 

O sucesso da reação de deslocamento gás-água depende em encontrar catalisadores 

que possam operar em condições moderadas de temperatura, uma vez que os catalisadores 

convencionais utilizados em LTS e HTS, não são apropriados para a reação em único estágio 

devido a algumas desvantagens como longo tempo de ativação, formulação pirofórica e 

intolerância a venenos, condensação e oxidação (MENG et al., 2020; ROSHAN et al., 2018). 

Desde de muito tempo, as pesquisas na área da catálise visam o desenvolvimento de 

catalisadores mais eficientes e baratos para as duas etapas da reação de deslocamento gás-

água (PAL et al., 2018). Ao longo dos anos, muitos tipos de catalisadores são estudados para 

aplicação na reação como ferro, cobre, cobalto, ouro, platina, cério, entre outros. Ainda, novos 

catalisadores utilizando nanoparticulas de metal catalítico ativo como suporte vem sendo 

analisados, assim como a procura de catalisadores que possam atuar em condições reacionais 

moderadas (GRADISHER et al., 2015; MENG et al., 2020). O desenvolvimento de 

catalisadores mais ativos requer um melhor entendimento das reações na superfície do 

catalisador e das propriedades superficiais e estruturais no desempenho catalítico (NOOR et 

al., 2020; ZHANG, 2008). Tal relação estrutura/desempenho pode ser obtida a partir da 

espectroscopia in situ, técnica de grande importância para a catálise heterogênea, em 

catalisadores operando em condições reacionais relevantes a fim de desenvolvimento de 

sistemas mais avançados (CHAKRABARTI et al., 2017). 

O presente trabalho visa realizar a identificação de propriedades das nanopartículas de 

magnetita por técnicas de caracterização e a avaliação da atividade catalítica da amostra para 

reação de deslocamento gás-água, em temperatura mediana, pelo acompanhamento reacional 

através da análise de DRIFTS in situ. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo geral 

Verificar se as nanopartículas de magnetita apresentam atividade catalítica para a 

reação de deslocamento gás-água em temperatura média.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

Identificar as propriedades composicionais, texturais e estruturais das nanopartículas 

de magnetita por meio de técnicas de caracterização como Espectroscopia de raios-X (EDX), 

Termogravimetria (TG), Fisissorção de gás nitrogênio, Difração de raios-X (DRX), Redução à 

Temperatura Programada (TPR) e Espectroscopia por Reflectância Difusa no Infravermelho 

com Transformada de Fourier (DRIFTS). 

Acompanhar a reação de deslocamento gás-água sobre as nanopartículas de magnetita 

através da análise de DRIFTS in situ a fim de avaliar a aplicabilidade das nanopartículas de 

magnetita como catalisadores de ferro já na fase ativa e sem presença de cromo na reação de 

deslocamento gás-água em temperatura média. 

  



19 
 

 

CAPÍTULO 2  

2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão apresentados revisões dos tópicos principais deste trabalho, sendo 

eles sobre a reação de deslocamento gás-água, seus principais mecanismos, principais 

catalisadores utilizados e pesquisados na área de catálise e estudos in situ da reação. 

 

2.1. REAÇÃO DE DESLOCAMENTO GÁS-ÁGUA 

A reação de deslocamento gás-água, em inglês water-gas shift reaction (WGS), é uma 

reação reversível e moderadamente exotérmica. Ela é desencadeada em um ambiente que 

contenha monóxido de carbono e vapor de água, formando dióxido de carbono e hidrogênio 

quando a barreira energética da reação é superada (CHEN; CHEN, 2019), normalmente com 

uso de catalisadores. A reação é representada pela Equação 2.1 a seguir: 

 

CO +  H O ⇄  CO  +  H      ΔH  = −41,1 KJ . mol    Equação 2.1 
 

Historicamente, ela foi inicialmente descoberta por um físico italiano chamado Felice 

Fontana em 1780 (LEE et al., 2013), mas foi primeiramente reportada por uma patente 

britânica em 1888. A sua importância veio com o processo de síntese de amônia de Haber e 

desenvolvimento de catalisadores por Bosch e Wilde em 1914. Esses catalisadores continham 

ferro e cromo atuando entre 400ºC a 500ºC e reduzindo a concentração de CO até 2% 

(SMITH et al., 2010). Daí em diante, a reação foi amplamente utilizada para diversos 

processos de produção de gás hidrogênio originado do gás de síntese. Além disso, alguns 

processos industriais necessitavam de menores quantidades de monóxido de carbono, então 

em 1931 uma patente norte americana reportou a invenção de catalisadores a base de cobre 

que operam a temperaturas entre 200ºC a 300ºC e pode reduzir a quantidade deste gás até 

0,3% (ZHANG, 2008). 

A reação de deslocamento gás-água é encontrada atualmente em diversos processos 

industriais como na reação de reforma a vapor, oxidação parcial, reforma auto térmica, 

gaseificação, síntese de metanol e éter dimetílico, processo Fischer-Tropsch, produção de 

ferro em alto-forno e assim por diante (CHEN; CHEN, 2019). Na indústria química de 

processos existem diversas unidades de reformadores a vapor e oxidação parcial em uso o que 

gera o chamado gás de síntese e muitos processos posteriores necessitam de uma razão 



20 
 

 

estequiométrica específica desse gás que pode ser alcançada pela reação de deslocamento gás-

água (SEDON, 2006). 

 A reação tem papel fundamental na produção de gás hidrogênio, já que sua principal 

fonte de obtenção é a reforma a vapor de hidrocarbonetos (gás natural, gás de petróleo, nafta, 

gasolina, carvão e diversos tipos de biomassa) e a gaseificação do carvão gerando o gás de 

síntese, composto principalmente de CO e H2, que pode então ser utilizado na reação de 

deslocamento gás-água aumentando o rendimento da produção do último (GRADISHER et 

al., 2015), este por sua vez é utilizado, por exemplo, na síntese de amônia e metanol e no 

processo Fischer – Tropsch (LEE et al., 2013) mencionados anteriormente. 

Ainda, a reação é uma poderosa ferramenta para converter o monóxido de carbono 

gasoso de resíduos industriais gerando gás hidrogênio, assim reduzindo a poluição e gerando 

uma fonte de energia limpa (MENG et al., 2020), já que o dióxido de carbono formado pode 

ser capturado da corrente de saída do reator (GRADISHER et al., 2015).  

A reação de deslocamento gás-água é um processo de equilíbrio, onde deslocando-se a 

reação para a direita aumenta-se a quantidade de H2 produzido e a razão estequiométrica do 

gás de síntese (SEDON, 2006) e seu comportamento está relacionado a temperatura (CHEN; 

CHEN, 2019), uma vez que com o aumento da mesma, a constante de equilíbrio diminui 

revelando-se que a reação é favorável termodinamicamente a temperaturas menores entre 

200ºC a 400ºC, entretanto, a estas temperaturas a reação apresenta baixa cinética devido a sua 

natureza exotérmica, portanto a reação é realizada em dois estágios sendo o primeiro 

conhecido como HTS (high temperature shift) que opera entre 350ºC a 450ºC e o segundo 

conhecido como LTS (low temperature shift) que opera entre 200ºC a 250ºC. As duas etapas 

são empregadas para que a reação ocorra com alta taxa e alta conversão do CO, já que a HTS 

tem excelente taxa de reação cinética, mas baixa conversão e a LTS favorece maior conversão, 

mas é restrita a baixa taxa de reação e excesso de corrente reciclada (GAO et al., 2019). Na 

indústria, os catalisadores mais utilizados são para HTS óxido de ferro-cromo suportados em 

alumina e para LTS óxido de cobre-zinco suportados em alumina (NOOR et al., 2020). 

Entre os dois estágios da reação existe um permutador de calor, para manter as 

temperaturas de entrada, e catalisadores guard bed em um reator intermediário, devido ao fato 

de as correntes de vapor advindas de hidrocarbonetos e carvão normalmente virem 

contaminadas por compostos sulfurados que envenenam os catalisadores a base de cobre 

enquanto os a base de ferro são mais tolerantes aos mesmos, embora também sofram 

envenenamento (SMITH et al., 2010). A Figura 2.1 mostra o processo principal da reação de 

deslocamento gás-água em duas etapas quando uma corrente com baixa quantidade de CO é 
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requerida como na produção de amônia ou hidrogênio (SEDON, 2006). 

 
                               Fonte: Adaptado de SEDON, 2006 

Figura 2.1 - Reação de deslocamento gás-água em duas etapas 

 
O desempenho da reação de deslocamento gás-água é afetado por parâmetros como 

tipo de catalisador, tempo de residência dos reagentes no leito catalítico, temperatura da 

reação e a razão de vapor em relação ao monóxido de carbono (CO/vapor) (LU; WANG, 

2011). A importância desta razão se deve ao fato de que o vapor é um oxidante suave que 

diminui a redução do metal nos catalisadores o que previne a redução em excesso e a perda de 

atividade dos catalisadores durante a reação e também o vapor previne a reação lateral de 

metanação que diminui a concentração de hidrogênio, uma vez que o utiliza com monóxido 

de carbono para formar metano, e causa uma perda de área específica devido a sua 

exotermicidade, assim, uma quantidade extra de vapor é adicionada ao reator de WGS que 

também não deve ser muito alta a fim de reduzir custos operacionais (LEE et al., 2013). 

Além das aplicações mencionadas anteriormente, a reação de deslocamento gás-água é 

de grande interesse para o uso de células a combustível de membrana de troca de prótons 

(PEMFCs), já que pode ser utilizada para diminuir a concentração de CO a 0,1-0,3% numa 

corrente gasosa, uma vez que a presença desse gás diminui o desempenho das células, pois ele 

envenena os eletrodos da mesma. Assim, não só a concentração de CO é diminuída, mas 

também a eficiência da célula a combustível é intensificada devido ao aumento na produção 

de hidrogênio (CHEN; CHEN, 2019), assim, o papel da reação de deslocamento gás-água em 

processadores de combustível é fazer uma limpeza primária de CO e agir como reação 

secundária para produzir gás hidrogênio (GONZÁLEZ et al., 2010). Portanto, devido aos 

avanços recentes de tecnologias para as células a combustível e a necessidade de desenvolver 

reformadores compactos, o interesse na reação de deslocamento gás-água está crescendo nos 
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últimos anos (JEONG et al., 2014). 

Este interesse na reação de deslocamento gás-água para aplicações em células a 

combustível se deve ao fato da reação ser um passo crítico para um processador compacto de 

combustível para produção de hidrogênio integrado a uma célula a combustível, já que o 

volume do reator ocupa cerca de 70% do volume total em um sistema de processamento de 

combustível, assim, um reator compacto e robusto de único estágio de reação de 

deslocamento gás-água é desejável para um sistema compacto de processamento (HWANG et 

al., 2013). 

Um reator isotérmico (ou adiabático) é utilizado para a reação de deslocamento gás-

água de único estágio chamada de medium temperature shift (MTS) que foi fabricado e 

desenvolvido para conversão de CO entre 300°C a 400ºC sendo esta configuração superior ao 

sistema em dois estágios especialmente para sistemas de bordo (ROSHAN et al., 2018) como 

é o caso de células a combustíveis em veículos por exemplo. Ademais, devido à baixa cinética 

a temperaturas menores, os reatores WGS de dois estágios requerem estimativamente um 

volume de catalisadores cerca de seis vezes maior que os catalisadores utilizados na reforma o 

que resulta em um grande investimento de capital (ZHANG, 2008), sendo a reação em único 

estágio desejável. 

O sucesso da reação de deslocamento gás-água depende em encontrar catalisadores 

que possam operar em condições moderadas de temperatura (MENG et al., 2020), uma vez 

que os catalisadores convencionais utilizados em LTS e HTS, de CuO–ZnO–Al2O3 e Fe2O3– 

Cr2O3 respectivamente, não são apropriados para a reação em único estágio devido a algumas 

desvantagens como longo tempo de ativação, formulação pirofórica e intolerância a venenos, 

condensação e oxidação. Assim muitos estudos estão voltados a utilizar catalisadores 

baseados em metais preciosos como platina, paládio e ouro suportados em óxidos metálicos, 

contudo estes possuem alto custo e baixa acessibilidade, portanto metais de baixo custo 

suportados em óxidos estão sendo investigados (ROSHAN et al., 2018). 

Além do mais, os catalisadores convencionais da reação de deslocamento gás-água 

envolvem alto custo de operação, grande volume e passos lentos e complicados para aplicação 

(ROSHAN et al., 2018), o que leva a investigação de novos catalisadores para melhorar a 

reação, já que o desenvolvimento de sistemas catalíticos avançados para a mesma é essencial 

para um bom rendimento de produção de hidrogênio. Os estudos na área avaliam as 

superfícies dos catalisadores, propriedades e desempenho, também o desenvolvimento e 

avaliação de catalisadores resistentes a correntes sulfuradas, uma vez que é a maior impureza 

encontrada no gás de síntese advindo de combustíveis fósseis (ZHANG, 2008). 
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2.2. MECANISMOS DA REAÇÃO DE DESLOCAMENTO GÁS-ÁGUA 

Os mecanismos para a reação de deslocamento gás-água são classificados em dois 

grupos, regenerativo e associativo. O mecanismo regenerativo ou redox envolve redução e 

reoxidação alternada do catalisador, onde o CO adsorvido é primeiramente oxidado à CO2 ou 

pela água dissociada ou por um oxigênio do suporte criando uma vacância no mesmo, depois 

o suporte é reoxidado pela água levando a formação de H2. O mecanismo associativo envolve 

a adsorção de monóxido de carbono e água que interagem na superfície do catalisador, onde a 

água é dissociada e os grupos OH na superfície interagem com CO adsorvido formando 

intermediários carbonatos, carboxilatos ou formiatos que então decompõem-se originando 

CO2 e H2 (GARCÍA-MONCADA et al., 2018). 

Os dois grupos de mecanismos tem pelo menos duas variantes e compartilham os 

mesmos três primeiros passos que são a adsorção do monóxido de carbono e água e 

dissociação da última em H e OH adsorvidos, além dos três últimos passos que são a 

formação de gás hidrogênio a partir do hidrogênio adsorvido advindo da água e dessorção dos 

produtos H2 e CO2 como visto na Figura 2.2 (FAJÍN et al., 2009). 

 

 
          Fonte: Adaptado de FAJÍN et al., 2009 

Figura 2.2 - Passos em comum nos mecanismos regenerativo e associativo, onde * 
corresponde à um sítio vazio 

 
Segundo Fajín e colaboradores (2009), duas possíveis variantes para o mecanismo 

redox envolvem formação de dióxido de carbono pela reação direta de CO e O adsorvidos e 

diferem na formação de O adsorvido sendo que a primeira é por dissociação direta da água e a 

segunda por desproporção da hidroxila como visto na Figura 2.3. Já o mecanismo associativo 

envolve a formação de intermediários que podem ser formiato (HCOO) e carboxila (OCOH). 

Analisando-se a via carboxílica, duas variantes no processo associativo iniciam-se com 

formação da carboxila e diferem na reação posterior sendo uma de hidrogenação direta e a 

outra assistida sobre a carboxila como mostrado na Figura 2.4. 
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           Fonte: Adaptado de FAJÍN et al., 2009 

Figura 2.3 - Variantes do mecanismo redox, onde * corresponde à um sítio vazio 

 

 
        Fonte: Adaptado de FAJÍN et al., 2009 

Figura 2.4 - Variantes do mecanismo associativo, onde * corresponde à um sítio vazio 

 
 Callaghan e colaboradores (2002) obtiveram a partir de análise em catalisadores de 

Cu(111) que os mecanismos associativo e via formiato dominavam a cinética à temperaturas 

mais baixas, enquanto que o mecanismo redox dominava à temperaturas mais altas. Ainda em 

um estudo posterior, utilizando uma combinação linear de reações elementares e analisando 

graficamente todos os caminhos reacionais em um catalisador de Cu(111), eles obtiveram o 

mesmo resultado, mas à temperaturas mais altas o mecanismo redox modificado era mais 

favorável. Como diferença em relação ao mecanismo redox a produção de oxigênio atômico e 

hidrogênio molecular adsorvidos ocorrem em um único passo (CALLAGHAN et al., 2008) 

como vista na Figura 2.5. Onde o mecanismo redox segue a sequência de passos 1, 2, 3, 6, 4, 

15, 16 e 17, o redox modificado a sequência 1, 2, 3, 12, 4, 15 e 17 e o associativo via 

intermediário formiato a sequência 1, 2, 3, 5, 8, 15, 16 e 17. 
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  Fonte: Adaptado de CALLAGHAN et al., 2008 

Figura 2.5 - Mecanismo Redox, Redox Modificado e Associativo via intermediário Formiato 

 
O mecanismo para a reação de deslocamento gás-água em catalisadores a base de 

cobre tem sido palco de debates ao longo dos anos posto que muitos pesquisadores obtiveram 

resultados para o catalisador pelos dois principais mecanismos. Ovesen e colaboradores 

(1992) realizaram um estudo cinético em monocristais de cobre considerando um mecanismo 

redox em oito etapas e observaram que nas condições reacionais houve baixa cobertura por 

intermediários. Embora a superfície de catalisadores a base de cobre possa ser reduzida por 

monóxido de carbono e hidrogênio, ainda existem questionamentos sobre a oxidação da 

superfície pela água ser rápida o suficiente a fim de contar para a taxa da reação de 

deslocamento gás-água (RHODES et al., 1995). 

Segundo o estudo de Armstrong e Hilditch (apud ZHANG, 2008), o mecanismo em 

catalisadores a base de cobre seguia a via associativa sendo o intermediário uma estrutura de 

ácido fórmico. Diversos pesquisadores confirmaram a presença desse intermediário a partir de 

técnicas como espectroscopia do infravermelho, mas esses fomiatos podem estar atuando 

como espectadores, já que podem ser originados de uma reação entre dióxido de carbono e 

hidrogênio que são os produtos da reação de deslocamento gás-água (RHODES et al., 1995).  
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O estudo de Gokhale e colaboradores (2008) propôs o grupo carboxílico como 

intermediário da reação de deslocamento gás-água a partir de estudos com Cu(111), além do 

mais eles encontraram que os formiatos são não reativos e a altas pressões contribuem para o 

bloqueio de sítios ativos. Já o estudo de Mao e colaboradores (apud SMITH et al., 2010) 

utilizando a Teoria da Densidade Funcional (DFT) observou que os catalisadores a base de 

cobre tinham maior probabilidade de ocorrer por mecanismos redox e via intermediário 

carboxílico do que via mecanismo intermediário formiato. 

Em catalisadores suportados em óxidos redutíveis que apresentam capacidade de 

formar vacância de oxigênio, o mecanismo redox ainda pode ocorrer a partir da adsorção de 

monóxido de carbono na interface metal-suporte, onde adquire um oxigênio superficial da 

rede do mesmo para produzir dióxido de carbono deixando uma vacância de oxigênio na 

superfície, então a água repõe essa vacância formada e produz hidrogênio como representado 

na Figura 2.6 (JHA et al., 2017). 

 
 Fonte: Adaptado de JHA et al., 2017 

Figura 2.6 - Mecanismos redox para a reação de deslocamento gás-água sobre catalisadores 
de cobalto com suportes reduzidos 

 

O mecanismo regenerativo ou redox é o caminho dominante quando se trata da reação 

de deslocamento gás-água de alta temperatura em catalisadores a base de ferro, onde a fase 

ativa é a magnetita, devido a capacidade da mesma em trocar elétrons entre Fe2+ e Fe3+ 

rapidamente. Os resultados de DRIFTS (Reflectância Difusa no Infravermelho com 

Transformada de Fourier) de um estudo realizado por Natesakhawat e colaboradores (2006) 

mostrou que a reação em catalisadores a base de ferro ocorre via mecanismo redox, uma vez 

que a superfície do catalisador sofre ciclos sucessivos  de oxidação e redução pela água e 

monóxido de carbono para produzir hidrogênio e dióxido de carbono com Fe2+ e Fe3+ em 

sítios octaédricos da magnetita constituindo um par redox. 

Boreskov (apud RHODES et al., 1995) em seu experimento demonstrou que a 
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dissociação da água causa a oxidação do centro octaédrico de Fe2+ em Fe3+ e libera 

hidrogênio, enquanto os centros de ferro oxidados podem ser reduzidos por monóxido de 

carbono produzindo dióxido de carbono completando o ciclo. Já Khan e Smirniotis (2008) 

comparando a atividade por H2-TPR (Redução à Temperatura Programada) de ferritas 

promovidas encontraram que a adição de promotores como cobre, manganês, cobalto, zinco, 

níquel e cério modificam a redutibilidade do Fe3+, sendo que sua redução mais facilitada 

aumenta a atividade da reação, então esta depende da redutibilidade do par redox Fe3+ ⇄ Fe2+. 

Em relação aos catalisadores de metais nobres, diversos estudos sobre os seus 

mecanismos vem sendo realizados ao longo dos anos. Tanto os mecanismos regenerativo e 

associativo foram propostos para catalisadores de metais nobres suportados em óxidos 

metálicos, sendo o intermediário formiato o mais sugerido pelas pesquisas para o mecanismo 

associativo baseado em analises de infravermelho. Azzam e colaborabores (2007) a partir de 

estudos em catalisadores de platina suportada em CeO2, ZrO2 e TiO2, obtiveram que para as 

condições empregadas o principal caminho de reação para o catalisador Pt/CeO2 foi o 

mecanismo associativo via formação de formiato. Já o catalisador Pt/ZrO2 também seguia este 

mecanismo associativo, no entanto o mecanismo redox com regeneração do suporte óxido 

também foi considerado importante. E o Pt/TiO2 seguia tanto o mecanismo redox como o 

associativo via intermediário formiato com regeneração do suporte. Entretanto outros 

trabalhos utilizando DRIFTS consideraram que os formiatos agem como espectadores na 

reação em catalisadores de platina e ouro suportados em céria ou zircônia (MEUNIER et al., 

2008).  

Apesar dos inúmeros estudos realizados, não há um mecanismo definitivo para a 

reação de deslocamento gás-água. O sítio ativo preciso do catalisador e o mecanismo 

correspondente ainda não são completamente definidos e dependem das condições 

experimentais e do catalisador empregado (FAJÍN et al., 2009; SMITH et al., 2010). 

 
2.3. CATALISADORES UTILIZADOS NA REAÇÃO DE DESLOCAMENTO GÁS-ÁGUA 

2.3.1. Uma visão geral 

Os catalisadores utilizados na reação de deslocamento gás-água dependem da 

temperatura em que atuam, alguns apresentam melhores rendimentos em HTS e outros em 

LTS, além do mais existem diversos estudos no desenvolvimento de catalisadores que atuem 

em único estágio, em células a combustível e que sejam resistentes a correntes sulfuradas. 

Também, o método de preparação do catalisador tem papel fundamental em suas propriedades 
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físicas e desempenho catalítico (ANG et al., 2016). 

A reação de HTS opera industrialmente a uma faixa de temperatura entre 350 a 450ºC, 

a uma faixa de pressão entre 25 a 35 bar e reduz a concentração de monóxido de carbono até 

3% utilizando catalisadores de óxido de ferro promovido com óxido de cromo que apresentam 

atividade moderada (RHODES et al., 1995). Tipicamente, esse catalisador é composto por 88 

a 92% de α-Fe2O3 e 8 a 12% Cr2O3 (MESHKANI et al., 2016). O papel do óxido de cromo é 

de estabilizar, prevenir a sinterização e perda de área específica (DE ARAÚJO; DO CARMO 

RANGEL, 2000), mas também estudos apontam que ele pode catalisar a reação em pequena 

extensão em relação ao óxido de ferro (MESHKANI et al., 2016). Os catalisadores a base de 

ferro serão abordados mais detalhadamente no tópico seguinte. 

Os catalisadores de LTS operam a temperaturas entre 200ºC a 250ºC e tem como 

componentes cobre, óxido de zinco e alumina que reduzem o restante do monóxido de 

carbono originado da etapa de HTS até 0,1%. Estes catalisadores são altamente seletivos o que 

gera uma alta conversão principalmente a baixas concentrações de entrada e sua vida útil é de 

2 a 3 anos. As partículas de cobre são as espécies ativas do catalisador enquanto o óxido de 

zinco dá suporte estrutural e a alumina embora inativa ajuda na dispersão (PAL et al., 2018). 

Catalisadores de cobre suportados em óxidos tem boa atividade para WGS, mas seu 

desempenho ainda não é bem entendido e é muito dependente do método de preparação e 

natureza dos suportes (JEONG et al., 2014). 

Catalisadores de óxido de cobre e zinco são muito suscetíveis a sinterização, 

envenenamento por enxofre, halogênios e hidrocarbonetos insaturados, além de serem 

pirofóricos ao ar (PAL et al., 2018), assim adiciona-se alumina para aumentar a vida útil do 

catalisador, diminuir a tendência a sinterização, aumentar a resistência dos pellets e minimizar 

sua contração que ocorre durante a reação. Ainda assim, os catalisadores de cobre, óxido de 

zinco e alumina são muito sensíveis ao envenenamento por enxofre e só podem ser utilizados 

industrialmente quando a corrente de entrada apresenta níveis de enxofre de 10 a 100 ppb 

(RHODES et al., 1995), portanto uma guard bed, mencionada no tópico 2.1, com óxido de 

zinco é utilizada antes do reator de LTS, já que é eficiente em reduzir esse envenenamento por 

correntes sulfurosas (PAL et al., 2018). 

Ademais, como o cobre está na forma de óxido suportado em óxido de zinco e 

alumina, este catalisador necessita de redução antes do uso, que ocorre com a utilização de 

uma corrente diluída de hidrogênio que deve ser em concentração e temperatura controladas, 

já que apesar da redução excessiva não ser um problema, a exotermicidade da redução e a alta 

carga de cobre no catalisador pode levar a altas temperaturas causando sinterização do cobre 
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metálico (RHODES et al., 1995). 

Desde então, muitas pesquisas foram realizadas para o desenvolvimento de novos 

catalisadores para LTS variando a carga de cobre em diversos suportes devido a sua alta 

atividade para oxidação de CO e capacidade de dissociação/adsorção de H2O. Catalisadores 

de cobre suportados em CeO2, ZrO2, MgO e Al2O3 foram avaliados nas condições de LTS e o 

primeiro obteve maior conversão de monóxido de carbono devido à alta propriedade redox e 

capacidade de estocar oxigênio do CeO2 e o último a menor conversão, além disso, o 

catalisador de Cu/CeO2 foi não pirofórico e estável e apresentou maior conversão quando 

preparado por co-precipitação do que por impregnação, já que o método de preparo pode 

enaltecer as propriedades benéficas do óxido de céria e controlar o efeito conjunto do Cu-Ce 

(AHN et al., 2019; JEONG et al., 2014; KUŠAR et al., 2006). 

Os estudos de Tanaka e colaboradores (2003) sobre catalisadores de CuMn2O4 e 

CuAl2O4 mostrou que eles apresentam taxas de conversão de CO maiores que o catalisador 

comercial de LTS e o primeiro apresentou excelente atividade, comparável ao catalisador de 

Cu/ZnO/Al2O3. Já as propriedades da zircônia como a abundância de vacâncias de oxigênio 

na superfície levou a diversos estudos sobre catalisadores de CuO/ZrO2 que apresentaram 

atividade catalítica maior que do catalisador convencional de LTS (ZHANG et al., 2014), 

ainda pesquisadores verificaram que a atividade desses catalisadores dependem da fase 

cristalina da zircônia utilizada como suporte (ÁGUILA et al., 2008). 

Os catalisadores de ferro e cobre usuais para a reação em dois estágios não são 

aplicáveis à reação em único estágio, como mencionado anteriormente, uma vez que o ferro 

forma coque com excesso de combustível e o cobre é desativado irreversivelmente se exposto 

ao gás oxigênio e sinteriza em temperaturas mais elevadas (WHEELER et al., 2004), 

consequentemente, muitos estudos se basearam em catalisadores de metais nobres como 

platina, ródio, paládio e ouro que apresentaram-se promissores para a reação em único 

estágio, embora sejam mais caros e terem menor taxa de rotatividade do que catalisadores de 

cobre (GONZÁLEZ et al., 2010; PHATAK et al., 2007).  

Os catalisadores de metais nobres tem como vantagens serem robustos, poderem atuar 

em temperaturas mais altas onde a cinética é mais favorável, serem menos sensíveis a venenos 

do que os catalisadores de cobre de LTS e serem mais ativos que os catalisadores de Fe-Cr de 

HTS (AZZAM et al., 2007). Esses catalisadores são normalmente suportados em óxidos como 

de céria, zircônia, alumina, titânia, tória ou magnésia por exemplo, já que além do metal, o 

suporte pode ter papel fundamental na reação (DUARTE DE FARIAS et al., 2010). 

Os catalisadores de platina tem sido implementados para a reação de deslocamento 
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gás-água em único estágio devido a sua alta atividade e estabilidade, além disso, os suportes 

utilizados são de óxidos redutíveis que são mais eficientes para a reação em único estágio do 

que os irredutíveis. A céria é bastante utilizada como suporte em metais nobres, pois aumenta 

a estabilidade térmica e atividade do catalisador, além do mais ela tem a habilidade de estocar 

e liberar oxigênio alternando entre sua forma reduzida e oxidada e favorecer a dispersão do 

metal sobre o suporte (DUARTE DE FARIAS et al., 2010; PAL et al., 2018). 

Segundo um estudo realizado sobre catalisadores de nanopartículas de platina 

suportada em CeO2, ZrO2 e Ce(1-x)Zr(x)O2, o primeiro se mostrou promissor para a reação em 

único estágio, uma vez que apresentou a maior atividade, medida como Turnover frequency 

(TOF), a menor energia de ativação e estabilidade entre os catalisadores estudados (JEONG et 

al., 2013). Outro estudo foi realizado sobre catalisadores de platina suportados em CeO2, TiO2 

e Ce-TiO2 onde o último apresentou uma melhor atividade, sendo o cério bem distribuído 

com uma interação próxima aos átomos de titânio e o contato entre a platina e o cério facilitou 

a redução do suporte a temperaturas menores e dificultou a super redução de titânio a altas 

temperaturas (GONZÁLEZ et al., 2010). 

Diversas modificações de catalisadores de metais nobres e suportes foram estudados 

recentemente, mas também há o interesse da utilização de metais mais baratos para a reação 

em único estágio como um estudo que propôs a utilização de catalisadores de níquel 

promovidos por SiO2 e CeO2 para tal propósito. O catalisador promovido por céria teve 

aumento na conversão de CO como também da metanação o que inviabiliza a reação de WGS, 

já o promovido por sílica viabilizou a reação de WGS sobre a metanação, embora tenha 

diminuído a conversão de monóxido de carbono (KIM et al., 2010). 

Há também o interesse no emprego de catalisadores de cobre para a reação em único 

estágio, eles são bons em suprimir a metanação, apresentam uma oxidação apropriada de CO 

e alta capacidade de dissociação/adsorção de água em temperaturas baixas, embora tenham 

estabilidade insuficiente a temperaturas altas o que é um desafio para a sua utilização. Cobre 

suportado em Fe2O3, Cr2O3, TiO2 e Al2O3 tem sido extensivamente estudados e um candidato 

promissor é o catalisador de cobre-céria que apresenta bom desempenho tanto a baixas como 

a altas temperaturas. Um estudo analisou catalisadores de cobre-céria entre 150ºC à 360ºC 

com diferentes quantidades de cobre preparados por co-precipitação, sendo que o com maior 

quantidade de cobre teve o melhor desempenho e eles mantiveram-se estáveis a 360ºC, mas 

uma desativação significante ocorreu em torno de 400ºC (GUNAWARDANA et al., 2009; 

ROSHAN et al., 2018). 

Os catalisadores resistentes ao enxofre são utilizados quando o gás de síntese é 
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proveniente de gaseificação e oxidação parcial de óleos combustíveis pesados, areias oleosas, 

xisto betuminoso, carvão, coque ou biomassa que geram H2S em grandes concentrações 

(NIKOLOVA et al., 2019). Esses catalisadores são completamente insensíveis ao enxofre, 

operam a aproximadamente 350ºC e são tipicamente baseados em sulfeto de molibdênio que é 

a fase ativa da reação nas condições contaminadas, portanto eles precisam de certa quantidade 

de enxofre na corrente de alimentação para manter os sítios ativos (SHWE et al., 2011). 

Na literatura, os catalisadores predominantemente utilizados para a reação 

contaminada com enxofre são de sulfetos de CoMo e NiMo promovidos e não promovidos. 

Shwe e colaboradores (2011) analisaram o catalisador comercial de CoMo/Al2O3 para a 

condição contaminada observando que a atividade é significantemente superior na presença 

de H2S e a taxa de conversão de CO é diretamente proporcional a concentração do ácido. Liu 

e colaboradores (2015) estudaram catalisadores de CoMo suportados em Al2O3-MgAl2O4 e 

promovidos por K2CO3. Os catalisadores apresentaram bom desempenho e aumento da 

atividade com adição de K2CO3 para a reação em condição contaminada com baixa razão 

H2O/CO e manteve o desempenho na condição limpa por um curto período de tempo. 

 
2.3.2. Catalisadores baseados em ferro 

O catalisador usual baseado em ferro é formado pelas fases hematita e maghemita (α-

Fe2O3 e γ-Fe2O3) para o catalisador fresco e oxidado e a fase magnetita (Fe3O4) durante a 

reação, reportadas por técnicas de caracterização (ZHU; WACHS, 2016). Os catalisadores a 

base de óxido de ferro necessitam de pré-tratamento antes do uso, sendo este a redução parcial 

da hematita (Fe2O3) à magnetita (Fe3O4) que é a fase ativa do catalisador utilizando-se gás de 

processo industrial que contem hidrogênio, nitrogênio, vapor de água e monóxido e dióxido 

de carbono. Este gás de processo, com vapor em excesso, é introduzido no sistema para 

controlar a extensão da redução do catalisador (OĆWIEJA et al., 2017; ZHU; WACHS, 

2016). 

A redução da hematita é altamente exotérmica e necessita ser bem controlada para 

evitar a redução da magnetita a espécies de ferro metálico e carboneto de ferro (cementita), 

pois são catalisadores ativos para a metanação e processo Fischer-Tropsch que consomem o 

hidrogênio e devido à exotermicidade podem causar pontos quentes no reator danificando-o 

(RHODES et al., 1995). A fim de controlar a redução, alta quantidade de vapor é utilizada 

industrialmente, como mencionado anteriormente, o que gera um alto custo operacional, então 

uma opção é a preparação desses materiais diretamente na fase ativa (MARTOS et al., 2009). 
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A magnetita possui uma estrutura espinélica inversa que consiste em sítios tetraédricos 

ocupados por Fe3+, sítios octaédricos ocupados igualmente por Fe2+ e Fe3+ enquanto o átomo 

de oxigênio forma uma estrutura cúbica de face centrada (fcc). O mecanismo mais aceito para 

a reação em catalisadores baseados em ferro é o regenerativo ou redox devido a capacidade da 

magnetita, que é a fase ativa do catalisador, em trocar rapidamente um elétron entre o Fe2+ e 

Fe3+ dos sítios octaédricos. Tal mecanismo envolve a redução e re-oxidação do catalisador, 

onde Fe2+ bulk é oxidado para Fe3+ pela água e o Fe3+ bulk é reduzido a Fe2+ pelo monóxido 

de carbono (NATESAKHAWAT et al., 2006; ZHU; WACHS, 2018). 

A Figura 2.7 mostra o esquema do mecanismo redox para catalisadores baseados em 

ferro. Este mecanismo envolve a cinética de remoção de oxigênio da superfície do catalisador 

pelo CO e incorporação de oxigênio na superfície pela água (NATESAKHAWAT et al., 

2006; ZHU; WACHS, 2018). Industrialmente, o catalisador baseado em óxido de ferro é 

promovido com óxido de cromo, uma vez que a magnetita na ausência de cromo perde 

rapidamente a atividade nas condições de HTS devido à redução da área específica pela 

sinterização. Também contém pequena quantidade de cobre a fim de melhorar a atividade e 

seletividade do catalisador. O cromo atua como um promotor textural que previne a magnetita 

de sinterizar. Estudos mostraram que os íons Cr3+ substituíram os Fe3+ na estrutura octaédrica 

da magnetita durante a reação, também foi proposto que o cromo promove o ciclo redox da 

magnetita por pares Cr6+ ⇄ Cr3+ (MARTOS et al., 2009). 

 

 
Fonte: Adaptado de ZHU; WACHS, 2018 

Figura 2.7 - Mecanismo redox em catalisadores baseados em ferro durante a reação de 
deslocamento gás-água à altas temperaturas 

 
Levando-se em conta o gasto energético e industrial na etapa de redução do catalisador 

baseado em ferro,  Pereira e colaboradores (2008) compararam métodos de precipitação e 
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impregnação para obtenção de catalisadores de Fe-Cr na fase ativa, concluindo que o 

catalisador mais ativo é obtido pela adição de cromo por impregnação, o que leva a um 

catalisador com maior área especifica e que é possível evitar a etapa de redução para produzir 

catalisadores baseados em ferro como fase ativa. 

Os catalisadores de Fe-Cr já foram modificados em diversos estudos com a adição de 

outros promotores como Hg, Ag, Al, Cu, Pb, B, Rh, Ce, Zn, Mo, Co, entre outros. Analisou-

se que alguns promotores previnem que o óxido de ferro sinterize e evitam a redução da 

hematita a ferro puro, também aumentaram as propriedades texturais e estruturais dos 

catalisadores baseados em ferro (OĆWIEJA et al., 2017) 

Uma grande preocupação com os catalisadores de HTS é a presença de cromo 

hexavalente (Cr6+) devido a sua periculosidade para a saúde humana (carcinogênico) e o meio 

ambiente. É necessário evitar o contato desse cromo com a água gerada por condensação nos 

reatores catalíticos, pois pode ocorrer lixiviação do cromato. Assim, diversos estudos 

surgiram nas últimas décadas para substituição do cromo mantendo uma alta atividade nos 

catalisadores baseados em ferro utilizando-se diferentes promotores metálicos como Al, V, 

Mo, Th, Gd, entre outros. Ainda, na literatura foi reportado que os óxidos de metais de 

transição da primeira linha da tabela periódica podem ser utilizados como promotores 

funcionais de catalisadores baseados em ferro (DAMMA et al., 2019; ZHU; WACHS, 2016). 

Ao longo dos anos muitas melhorias foram introduzidas aos catalisadores à base ferro, 

uma vez que eles ainda são muito vantajosos devido ao baixo custo tornando-os desejáveis 

para reduzir os custos de operação de plantas de hidrogênio (LEE et al., 2013), como a adição 

de cobre como promotor do catalisador Fe-Cr de modo a reduzir a energia de ativação e 

aumentar a seletividade diminuindo a metanação e a adição de um metal menos tóxico que 

promova a alta conversão e estabilidade assim como o cromo se faz necessária, já que o 

último aumenta os custos de descarte do catalisador devido a sua toxidade e natureza 

cancerígena (PAL et al., 2018). Além disso, algumas melhorias foram desenvolvidas como 

substituir parte de metais com algum modificador ou dopagem com alguns álcalis (CHEN; 

CHEN, 2019). Estudos espectroscópicos demonstraram que o cromo atua como promotor 

textural e está presente na estrutura da magnetita como Cr3+ durante a reação, assim os 

esforços para sua substituição devem ser focados em promotores que estabilizem a estrutura 

da magnetita impedindo a sinterização enquanto mantem a alta atividade dos sítios ativos 

(ZHU; WACHS, 2018). 

O alumínio é um potencial substituto para o cromo nos catalisadores HTS e a adição de 

pequenas quantidades de cobre ou cobalto levam a uma melhora da atividade desses 
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catalisadores Fe-Al. A adição do alumínio estabiliza a magnetita retardando sua redução para 

FeO ou ferro metálico, já o cobre pode ser usado como um promotor estrutural para aumentar 

a atividade do catalisador de HTS (NATESAKHAWAT et al., 2006). Os estudos de Jang e 

colaboradores (2019) com uso de gás de síntese derivado de resíduos mostraram que 

catalisadores de Fe-Al-Cu são substitutos promissores para os catalisadores padrão de Fe-Cr, 

mostrando que o melhor desempenho catalítico se deve ao promotor cobre que facilita a 

redução do ferro e fornece sítios ativos adicionais de cobre. 

Liu e colaboradores (2005) prepararam um catalisador de ferro promovido por óxidos 

de alumínio e céria que tem atividade e estabilidade comparável ao catalisador comercial de 

Fe-Cr. O estudo de Lee e colaboradores (2011) sobre gases advindos da reforma a vapor de 

gás natural liquefeito utilizando catalisadores de Fe/Ni mostrou que a adição de níquel 

aumentou a atividade de catalisadores a base de ferro, mas também gerou metanação. A 

adição de zinco melhorou a atividade de catalisadores Fe/Ni, restringiu a metanação e 

melhorou a redutibilidade do catalisador promovendo a oxidação do CO o que aumentou a 

taxa e seletividade da reação. 

Rangel Costa e colaboradores (2002) estudaram a substituição de cromo por tório no 

catalisador Fe/Cr/Cu e observaram que ele apresenta quase o mesmo papel que o cromo em 

suas características e no papel de promotor, também tem sua atividade aumentada com o uso 

de cobre como co-promotor. Devido ao grande raio atômico do Th+4, ele forma uma fase 

segregada sobre o ferro impedindo a sinterização térmica e estabilizando a magnetita contra 

uma redução excessiva. 

Ainda, os efeitos do lantânio foram estudados como dopantes de catalisadores a base 

de hematita (α-Fe2O3), descobrindo-se que ele aumenta a área específica dos sólidos 

diminuindo o tamanho das partículas, sendo que o óxido de lantânio permanece como uma 

fase segregada e age como espaçador na superfície favorecendo a formação de pequenas 

partículas e também favorece a redução da hematita em magnetita aumentando a atividade do 

catalisador devido ao aumento de sítios ativos expostos (RANGEL et al., 2017). 

Alguns catalisadores de ferro promovidos apesar de apresentarem atividade similar ao 

de Fe-Cr, tem baixa resistência térmica às condições reacionais, assim a nióbia foi estudada 

devido a sua estabilidade térmica e presença de comportamento redox o que pode aumentar a 

atividade do catalisador Fe-Nb. Damma e colaboradores (2019).estudaram o efeito da nióbia 

modificada com Co, Ni e Cu em catalisadores baseados em ferro observando que a atividade 

foi ligeiramente melhorada, mas o desempenho foi significantemente aumentado com a 

presença de metais de transição, sendo o catalisador de Fe/Nb/Ni o que apresentou maior 
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atividade e ainda inibiu a metanação normalmente presente em catalisadores baseados em 

níquel. 

O grupo de Martos e colaboradores (2009) analisou a substituição de cromo em 

catalisadores baseados em ferro preparados já na fase ativa (magnetita) pelo método de 

oxidação-precipitação. O cromo foi substituído por molibdênio sendo analisados catalisadores 

de Fe/Cr/Cu e Fe/Mo/Cu que obtiveram características similares em termos de atividade 

catalítica, distribuição do produto e estabilidade térmica. 

Já Chen e colaboradores (2020) estudaram catalisadores de Cu/Fe3O4 aplicados a 

células a combustível, onde o cobre é depositado e dispersado homogeneamente na magnetita 

depois da redução. O grupo analisou a distribuição de Fe3+ e Fe2+ no catalisador, onde uma 

maior quantidade de Fe3+ localizados nos sítios octaédricos da magnetita gerava uma maior 

interação do cobre com a magnetita e sítios na superfície do catalisador de baixa basicidade 

tendo assim maior atividade catalítica.  

Boudjemaa e colaboradores (2011) estudaram o comportamento de catalisadores de 

hematita suportada em SiO2, TiO2 e MgO para HTS. A atividade foi maior para o catalisador 

suportado em MgO seguido por TiO2 e depois SiO2 e tal foi influenciada pelas suas 

propriedades ácido-base. Ainda, a adição de quantidades de cobre, chumbo, bário, prata ou 

mercúrio aumentaram a atividade catalítica, sendo o último com maior efeito. Ainda 

catalisadores de Fe2O3-Al2O3-NiO foram promovidos com bário e como consequência 

apresentaram alta área superficial, supressão da atividade de metanação do CO e estrutura 

mesoporosa com alta taxa de remoção de CO comparado ao catalisador sem bário e ao 

catalisador comercial de Fe-Cr (MESHKANI; REZAEI, 2015a). 

Os catalisadores Fe-Cr são menos sensíveis ao envenenamento por enxofre como 

mencionado anteriormente podendo operar na presença do mesmo, mas com atividade 

reduzida. Em relação a sinterização, os catalisadores operam tipicamente por 2 a 5 anos até 

terem grande perda de atividade devido a sinterização térmica o que leva à substituição dos 

mesmos (RHODES et al., 1995). 

Até o momento não há nenhum elemento conhecido que haja como promotor textural 

e funcional comparável ao cromo, assim para substitui-lo a forma mais efetiva é a de 

combinar mais de dois elementos que não o cromo. Além disso, os catalisadores de ferro 

ainda são muito vantajosos devido ao seu baixo custo, portanto estudos para substituir o 

cromo nos catalisadores HTS são muito importantes (LEE et al., 2013). 
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2.4. ESTUDOS IN SITU DA REAÇÃO DE DESLOCAMENTO GÁS-ÁGUA 

A compreensão de sítios ativos e estrutura superficial de um catalisador para a reação 

de deslocamento gás-água e para a catálise heterogênea em geral são de extrema importância 

para o melhor desenvolvimento de catalisadores com alta atividade e eficiência (ESTRELLA 

et al., 2009). A estrutura superficial de catalisadores são alteradas por mudanças nas 

condições em que estão inseridos como temperatura, pressão e composição do gás ou líquido, 

dessa forma é importante relacionar a estrutura com o desempenho de catalisadores operando 

em condições reacionais relevantes (CHAKRABARTI et al., 2017). 

A espectroscopia in situ de catalisadores heterogêneos vem sendo praticada por mais 

de 60 anos e permite a caracterização e observação de catalisadores em condições 

controladas. In situ vem do latim significando “no local” indicando que a análise do 

catalisador é realizada sobre atmosfera controlada como vácuo, redução, oxidação ou 

condições reacionais em uma célula ou reator químico (CHAKRABARTI et al., 2017). 

Quando realizada no vácuo ou em condições não reacionais, a análise in situ pode não 

permitir uma relação mais direta entre a estrutura do catalisador e seu desempenho, assim 

quando a caracterização do catalisador é realizada em tempo real com análise de produtos 

reacionais, alguns autores preferem adotar o termo operando que é do latim operação e vem 

sendo reportada na literatura pelos cientistas desde 2002 (CHAKRABARTI et al., 2017). Esta 

metodologia é fundamental para a catalise heterogênea devido a sua sensibilidade a mudanças 

na superfície de catalisadores sob condições operacionais podendo, por exemplo, dar mais 

detalhes da relação entre o desempenho, capacidade redox e estrutura de sítios ativos de 

catalisadores (GAO et al., 2002; HALLAC et al., 2018). 

Os catalisadores da reação de deslocamento gás-água vem sendo estudados nos 

últimos anos por diversas técnicas como DRX, XPS e DRIFTS aplicadas para revelar a relação 

entre estrutura e atividade dos mesmos (CHAKRABARTI et al., 2017). Uma das técnicas in 

situ ou operando mais utilizadas na catálise heterogênea é a espectroscopia por reflectância 

difusa no infravermelho com transformada de Fourier (DRIFTS) que permite o estudo da 

evolução de espécies adsorvidas, intermediários e produtos dentro de uma célula que assume 

papel de reator (VIGNATTI et al., 2010).  

Como exemplo deste método, um estudo recente de Jurado e colaboradores (2020) 

analisou catalisadores de Pt/CeO2/Al2O3 misturados com um condutor iônico baseado em 

zircônio nas condições de reação de deslocamento gás-água de 180ºC a 350ºC, previamente 

reduzidos a 350ºC com 10% H2/Ar por 30 minutos, sendo as espécies formadas na reação 
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analisadas por DRIFTS. Esta técnica foi utilizada para estudar o mecanismo reacional por 

meio da análise de intermediários formados no catalisador Pt/Ce/Al e elucidar o papel de 

promotor do condutor iônico, chegando a conclusão de que a mistura com o condutor proveu 

uma maior quantidade de hidroxila e água adsorvida no catalisador e aumentou a conversão 

de CO em relação a catalisadores típicos baseados em platina. Como também, Vignatti e seu 

grupo (2010) estudaram os mecanismos reacionais de catalisadores baseados em platina por 

DRIFTS in situ detectando, por exemplo, a formação de formiatos durante a reação sobre 

catalisadores de Pt/TiO2. Os catalisadores foram previamente reduzidos à 250ºC com H2 por 

30 minutos e a reação realizada de 30ºC até 300ºC. 

As técnicas in situ/operando são necessárias para o estudo de catálise heterogênea 

inclusive em catalisadores baseados em ferro, amplamente utilizados na reação HTS, com 

novos promotores que não o cromo, a fim de caracterizar as fases bulk e superficiais para 

descobrir o papel exato de cada promotor, enfatizando a exploração da superfície do 

catalisador durante a reação que pode ser realizada por DRIFTS in situ (ZHU; WACHS, 

2018). 

O grupo de Boudjemaa (2011) analisou os catalisadores baseados em ferro Fe2O3 e 

promovidos por SiO2, TiO2 e MgO na reação de WGS por DRIFTS in situ a fim de obter o 

tipo de sitio ativo e o papel dessas interfaces na reação. Os catalisadores foram previamente 

reduzidos a 400ºC com H2 por 30 minutos e depois colocados em contato com a mistura 

reacional (CO/H2O) de 25ºC a 450ºC. O espectro do catalisador Fe2O3/MgO, visto na Figura 

2.8, apresentou banda de adsorção de OH a 3570 cm-1 relacionada a interação da água com 

grupos OH de basicidade leve da superfície do MgO, além das bandas de OH em 3130 e 3040 

cm-1 relacionadas a grupos ácidos FeOH. Também observou-se bandas pequenas entre 2170-

2080 cm-1 características de CO gasoso e bandas na região de 2400-2330 cm-1 

correspondentes a bandas de rotação de CO2 adsorvido ou gasoso. Assim como bandas de 

vibração simétricas (1375 cm-1) e assimétricas (1580 cm-1) na região de espécies OCO, 

associadas a bandas de alongamento de C-H entre 2850-2700 cm-1, indicando formação de 

formiatos. Os autores propuseram que as espécies carbonatadas adsorvidas nos sítios de ferro, 

poderiam reagir com os grupos OH da magnésia localizados na interface metal-suporte, 

produzindo então os formiatos. Esses intermediários são considerados espécies ativas na 

reação de WGS para alguns sistemas catalíticos, assim concluíram que o catalisador segue o 

mecanismo associativo. 
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Fonte: Adaptado de BOUDJEMAA et al., 2011 

Figura 2.8 - Espectro de DRIFTS do catalisador Fe2O3/MgO (a) após redução, (b) sob 
condições reacionais com CO/H2O a 350ºC, (c) 400ºC, (d) 450ºC 

 
Ainda neste estudo, o catalisador Fe2O3/TiO2 não apresentou as bandas características 

de C-H, após ser exposto a mistura de CO/H2O, indicando uma não contribuição de grupos 

formiatos, como visto na Figura 2.9. Também observou-se bandas típicas de CO gasoso em 

2170-2080 cm-1, de CO2 adsorvido e ou gasoso em 2370 e 2320 cm-1 e bandas na região de 

carbonatos/carboxilatos em 1630 e 1550 cm-1. Com o aumento da temperatura, as bandas 

referentes ao OH (3410 cm-1), CO e de carbonatos/carboxilatos diminuem a intensidade, ao 

mesmo tempo que a intensidade das bandas de CO2 aumentam. Isso indica que a superfície 

fica saturada de espécies adsorvidas durante a reação enquanto a concentração de CO gasoso 

aumenta, portanto nenhuma evidencia do mecanismo via intermediário formiato é observado 

para este caso, o que pode ser devido à baixa basicidade da superfície do TiO2 e ou uma 

inadequada interface entre o metal e o óxido (BOUDJEMAA et al., 2011). 
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  Fonte: Adaptado de BOUDJEMAA et al., 2011 

Figura 2.9 - Espectro de DRIFTS sob condições reacionais com CO/H2O para o catalisador 
Fe2O3/TiO2 à temperaturas de (a) 350ºC, (b) 370ºC, (c) 400ºC, (d) 420ºC e (e) 450ºC 

 

Já os catalisadores de Fe2O3 e Fe2O3/SiO2 reduzidos não formaram nenhuma espécie 

formiato ou carbonato devido à ausência de bandas nas regiões características, o que era 

esperado já que essas espécies não são formadas em óxidos ácidos, também pode-se inferir 

que o mecanismo segue a via redox e que o espectro não teve boa resolução devido a cor preta 

do catalisador, como visto da Figura 2.10 (BOUDJEMAA et al., 2011). 

 
Fonte: Adaptado de BOUDJEMAA et al., 2011 

Figura 2.10 - Espectro de DRIFTS sob condições reacionais com CO/H2O sobre catalisador de 
(a) Fe2O3 e (b) Fe2O3/SiO2 à 450ºC 
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Natesakhawat e colaboradores (2006) analisaram catalisadores Fe-Al-Cu por DRIFTS 

in situ. Anteriormente a coleta dos espectros, o catalisador foi reduzido in situ sob CO/H2O à 

350ºC por 2 horas. No começo do experimento, o catalisador foi colocado apenas sob uma 

corrente de CO à temperatura ambiente para avaliar a adsorção do monóxido de carbono nos 

sítios do catalisador. Eles obtiveram que o mesmo adsorve fracamente na superfície, já que 

com a alteração para corrente de hélio e aumento da temperatura de 30 a 400ºC, as bandas 

referentes ao CO gasoso e adsorvido (2173 e 2110 cm-1) desaparecem completamente em 

200ºC. Sob corrente reacional com CO/H2O, as bandas de CO2 (2358 e 2327 cm-1) foram 

formadas. Após 30 minutos de reação, as intensidades das bandas referentes ao CO2 e CO 

permaneceram constantes, indicando que foi alcançado o estado estacionário, como visto na 

Figura 2.11. 

 
 Fonte: Adaptado de NATESAKHAWAT et al., 2006 

Figura 2.11 - Espectros obtidos para o catalisador Fe/Al/Cu nas análises de (a) adsorção de 
CO à temperatura ambiente, (b) dessorção de CO adsorvido com purga de hélio e aumento da 

temperatura e (c) DRIFTS in situ para a reação de deslocamento gás-água 
 

Após o teste reacional, o catalisador foi purgado com hélio por uma hora, mantendo a 

temperatura de 400°C, ao final desta etapa de limpeza não foram mais verificadas bandas 
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relacionadas às espécies adsorvidas. Em seguida a corrente foi alterada para CO, ainda em 

400°C, e após 5 minutos de exposição ao CO foram observadas as mesmas bandas obtidas na 

reação, com intensidade similar ao observado durante o estado estacionário. No entanto, a 

medida que o experimento se procedeu a intensidade da banda referente ao CO2 diminui. 

Após 30 minutos de análise, a corrente de CO foi substituída pela de hélio e vapor de água e 

após 30 min, realizou-se uma nova limpeza da superfície do catalisador mantendo apenas o 

hélio por uma hora. Por fim realizou-se novamente a reação deslocamento gás-água in situ, 

como visto na Figura 2.12 (NATESAKHAWAT et al., 2006). 

 
Fonte: Adaptado de NATESAKHAWAT et al., 2006 

Figura 2.12 - Espectros obtidos para o catalisador Fe/Al/Cu nas análises à 400ºC de (a) purga 
de hélio seguida de adsorção de CO, (b) corrente de hélio e água e (c) corrente de CO 

 

Os experimentos descritos demonstraram que a superfície do catalisador é capaz de 

fornecer oxigênio ao CO mesmo sem a presença de água e que oxigênio do catalisador é 

esgotado durante a reação, porém é reposto à superfície do catalisador pela interação com a 

água. Desta forma os resultados demonstram que a reação nestes catalisadores baseados em 

ferro ocorre via mecanismo redox, onde a superfície do catalisador sofre oxidações e reduções 

sucessivas pela H2O e CO para produzir H2 e CO2 enquanto o Fe2+ e Fe3+ nos sítios 
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octaédricos da magnetita constituem o par redox (NATESAKHAWAT et al., 2006). 

A adsorção de reagentes e o progresso da reação em catalisadores de Cu/Fe3O4 com 

diferentes razões molares de cobre e ferro foram analisadas pela técnica DRIFTS in situ por 

Yan e colaboradores (2018). Anteriormente ao experimento, o catalisador foi reduzido à 

300ºC com 5% H2/Ar por 30 minutos. Durante o experimento, o grupo observou bandas de 

CO adsorvido e gasoso, bandas fracas de CO2 e banda larga entre 3000-3600 cm-1 

característica de alongamento do OH da água adsorvida em amostras que contem alta 

quantidade de ferro. No tempo reacional estudado de 30 minutos, o catalisador com razão 

molar entre o cobre e ferro de 3:7 apresentou conversão de CO em CO2 enquanto no com 

razão 1:9 isso não ocorreu, além disso, ambos apresentaram forte adsorção de CO, mas a 

dessorção ocorreu com mais facilidade no primeiro catalisador. Em relação ao mecanismo, o 

perfil de adsorção não apresentou bandas na região de 2800-3000 cm-1 que correspondem ao 

alongamento C-H, então não há intermediário formiato o que sugere que a reação ocorre via 

mecanismo redox.  

Os trabalhos apresentados indicam que a técnica de DRIFTS in situ é uma ferramenta 

valiosa para compreender o desenvolvimento da reação de deslocamento gás-água. E apesar 

de não viabilizar a quantificação da atividade catalítica, permite uma pré-avaliação da 

possibilidade de atividade, através da identificação da banda do produto CO2. Esses estudos 

servirão de apoio para a análise da magnetita no desenvolvimento deste trabalho via 

espectroscopia por reflectância difusa no infravermelho com transformada de Fourier in situ. 
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CAPÍTULO 3 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo, serão apresentados os materiais e métodos utilizados para síntese da 

amostra de nanopartículas de magnetita e as técnicas experimentais empregadas para sua 

caracterização, sendo elas a espectroscopia de raios-X por energia dispersiva, fisissorção de 

nitrogênio, termogravimetria, difração de raios-X, redução à temperatura programada e 

espectroscopia de reflectância difusa na região do infravermelho com transformada de 

Fourier. 

 

3.1. SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA (Fe3O4) 

As nanopartículas de magnetita utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foram 

cedidas pela empresa Magtech. Esse material foi sintetizado por Cunha (2019) para outra 

aplicação que consistiu na avalição do potencial de nanopartículas magnéticas de óxido de 

ferro como suportes enzimáticos na imobilização da lipase. A síntese foi baseada no método 

de coprecipitação e os materiais e métodos utilizados por ela estão explicitados no itens 3.1.1 

e 3.1.2. 

 
3.1.1. Materiais 

Os reagentes utilizados para a síntese da magnetita estão discriminados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Descrição das especificações dos produtos envolvidos na preparação das 
nanopartículas de magnetita 

Reagente 
Fórmula 

molecular 
Pureza Fabricante 

Cloreto de cálcio dihidratado CaCl2.2H2O Grau PA 
Vetec Química 

Fina (Brasil) 

Sulfato ferroso heptahidratado FeSO4.7H2O - 
Vetec Química 

Fina (Brasil) 

Cloreto férrico hexahidratado FeCl3.6H2O Grau PA 
Vetec Química 

Fina (Brasil) 

Solução de amônia NH4OH 
Grau Emsure ACS e teor 

de 28-30 % p/v em água 
Merck (Brasil) 
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3.1.2. Métodos 

A magnetita foi sintetizada a partir da reação dos precursores FeCl3 e FeCl2. O cloreto 

ferroso (FeCl2) foi obtido a partir da reação entre o FeSO4.7H2O e o CaCl2.2H2O, conforme o 

procedimento experimental detalhado por Cunha (2019), devido ao reagente comercial 

apresentar elevada higroscopicidade, o que poderia resultar na oxidação não desejada dos íons 

de ferro. A síntese foi realizada em meio básico de acordo com a Equação 3.1, porém não em 

razões estequiométricas dos sais de ferro, mas em proporções equimolares. 

 

2FeCl + FeCl + 8 NH OH →  Fe O + 8NH Cl + 4H O     Equação 3.1 
 

Preparou-se uma solução do cloreto férrico (0,5 mol.L-1) pela dissolução do 

FeCl3.6H2O comercial em água deionizada ultrapura obtida por sistema de purificação de 

água Milli-Q. Essa solução foi então adicionada a um reator de vidro borossilicato 

encamisado aquecido a 60ºC. Após a homogeneização, adicionou-se a solução aquosa de 

FeCl2 (0,5 mol.L-1) e a solução de amônia, resultando em um pH do meio entre 9 e 10, 

observou-se então a formação de magnetita na forma de um precipitado preto. (CUNHA, 

2019). O sistema em que a síntese se sucedeu é apresentado na Figura 3.1. 

 

 
Fonte: CUNHA (2019) 

Figura 3.1 - Aparato experimental para síntese das nanopartículas de magnetita 

 

Manteve-se a mistura reacional sob aquecimento e agitação por 30 minutos, após este 
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período, resfriou-se a suspensão de magnetita até temperatura ambiente sendo a fase sólida 

sedimentada com o auxílio de um imã. Depois, descartou-se o sobrenadante e lavou-se o 

precipitado com água deionizada até que o meio apresentasse pH neutro. Uma parte das 

nanopartículas de magnetita foi mantida em água e outra parte foi seca ao ar e armazenada 

(CUNHA, 2019). As nanopartículas utilizadas no desenvolvimento deste trabalho são as que 

foram secas ao ar. 

 
3.2. CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE MAGNETITA 

3.2.1. Espectroscopia de raios-X por energia dispersiva (EDX) 

A análise de EDX foi empregada para a verificação da composição mássica de cada 

elemento presente no catalisador. Para as análises, utilizou-se um espectrômetro de 

fluorescência de raios-X por energia dispersiva modelo EDX-720 da fabricante Shimadzu 

visto na Figura 3.2, o qual é equipado com tubo de raios-X de ródio. As condições 

operacionais aplicadas foram de 10 mm para o colimador, atmosfera de vácuo, tendo como 

linha analítica Kα. Demais parâmetros estão apresentados na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Condições operacionais das análises de Espectroscopia de raios-X por energia 
dispersiva 

Canais de 

varredura 

Tensão do tubo 

(kV) 

Corrente 

(uA) 

Aquisição 

(keV) 

Análise 

(keV) 

Tempo 

(s) 
DT(%) 

Ti-U 50 23-Auto 0 - 40 0 – 40,0 100 39% 

Na-Sc 15 248-Auto 0 - 20 0 - 4,4 100 39% 
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Figura 3.2 – Espectrômetro de fluorescência de raios-X por energia dispersiva modelo EDX-
720 da Shimadzu, do laboratório de Reatores, Cinética e Catálise (RECAT-UFF) 

 
3.2.2. Fisissorção de nitrogênio 

A análise de fisissorção de nitrogênio foi realizada no equipamento ASAP-2020 do 

fabricante Micromeritics visto na Figura 3.3. A partir das isotermas de adsorção de N2 

adquiridas à 77 K, obteve-se a área específica do material baseado no método de Brunauer-

Emmett-Teller (BET). Anteriormente a análise, realizou-se etapas de pré-tratamento para a 

remoção da umidade e outros gases adsorvidos no catalisador que poderiam levar a erros na 

medição dos parâmetros desejados. Primeiro, secou-se a amostra à 70ºC na estufa de um dia 

para o outro e depois realizou-se nova secagem da amostra na estação de pré-tratamento do 

equipamento à taxa de 10ºC/min até 70ºC e vácuo com taxa de 5 mmHg/s. Após atingir 2,5 

mmHg iniciou-se o vácuo irrestrito e depois manteve-se esta temperatura até ser observado 

pela checagem no equipamento que não havia alteração na pressão quando parava o vácuo no 

porta amostra indicando fim do pré-tratamento, então a amostra foi resfriada e retirada para 

ser colocada na porta de análise. 

 



47 
 

 

 

Figura 3.3 - Equipamento ASAP-2020 para fisissorção de nitrogênio, do laboratório de 
Reatores, Cinética e Catálise (RECAT-UFF) 

 
3.2.3. Termogravimetria (TG) 

A análise termogravimétrica indica a temperatura de calcinação a ser utilizada em um 

catalisador e a mudança em massa da amostra com a variação da temperatura. O 

procedimento foi realizado no equipamento DTG-60H da fabricante Shimadzu, visto na 

Figura 3.4, com aparato DTA-TG, sendo o DTA responsável pela análise de mudanças físicas 

ou químicas numa amostra. Os dados foram obtidos de 20 a 1000ºC, em atmosfera de ar, taxa 

de 50 mL/min e massa inicial da amostra de aproximadamente 24,621 mg. 

 

 

Figura 3.4 - Equipamento de análise termogravimétrica DTG-60H da Shimadzu, do 
laboratório de Reatores, Cinética e Catálise (RECAT-UFF) 
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3.2.4. Difração de raios-X (DRX) 

A técnica de DRX visa a obtenção da estrutura cristalina da amostra e tamanho dos 

cristalitos a partir dos picos característicos. O equipamento utilizado para a análise foi o 

difratômetro Miniflex II da fabricante Rigaku, visto na Figura 3.5, com o objetivo de 

identificar as fases cristalinas do material. Os difratogramas foram obtidos com fonte de 

radiação Cu Kα, variando o ângulo (2θ) de 10º a 80º, com passo de 0,05º e velocidade de 

1º/min. 

 

Figura 3.5 - Difratômetro Miniflex II da Rigaku, do laboratório de Reatores, Cinética e 
Catálise (RECAT-UFF) 

 
3.2.5. Redução à temperatura programada (TPR) 

O perfil de redução à temperatura programada com H2 (TPR-H2) foi obtido em uma 

unidade multipropósito, acoplada ao espectrômetro de massa HPR-20 QIC EGA da fabricante 

Hiden, vistos na Figura 3.6, para o monitoramento dos gases efluentes e acompanhamento do 

consumo de H2. Essa análise foi feita por Cunha (2019) a partir da metodologia a seguir e 

seus resultados aproveitados no presente trabalho. 

A amostra de aproximadamente 53 mg foi previamente seca em atmosfera de He (30 

mL/min) a 150ºC com taxa de aquecimento de 10ºC/min por 30 minutos. Após secagem, a 

amostra foi resfriada até a temperatura ambiente e depois aquecida até 1000ºC, com taxa de 

10ºC/min, sob escoamento de mistura redutora de 5% de H2 diluído em argônio com vazão de 

30 mL/min. 
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Figura 3.6 - Unidade multipropósito e espectrômetro de massas EGA da Hiden utilizados para 
redução à temperatura programada, do laboratório de Reatores, Cinética e Catálise (RECAT-

UFF) 
 
3.2.6. Espectroscopia de reflectância difusa na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (DRIFTS) 

O espectrômetro de infravermelho associado à célula de reflectância difusa permite a 

análise in situ de reações e através do emprego de acessórios pode operar em diversas 

temperaturas. Este equipamento é utilizado para estudo da superfície de catalisadores sólidos 

que pela análise do espectro gerado permite o estudo da evolução de espécies adsorvidas, 

intermediários e produtos formados durante a reação dentro de uma célula que assume papel 

de reator (VIGNATTI et al., 2010). 

As caracterizações por DRIFTS foram realizadas no espectrômetro de infravermelho 

Bruker Vertex 70 visto na Figura 3.7, no qual foi acoplado um acessório de reflectância 

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

um controlador de temperatura. A câmara de reação era vedada pela adição de uma janela de 

ZnSe e o resfriamento deste sistema foi auxiliado por um banho termostático (Quimis). Os 

espectros foram obtidos com 256 scans e resolução de 4 cm-1. 
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Figura 3.7 - Espectrômetro de infravermelho com reflectância difusa Bruker Vertex 70, do 
laboratório de Reatores, Cinética e Catálise (RECAT-UFF) 

 

Foram realizados dois experimentos com as nanopartículas de magnetita, cada uma 

com uma condição de redução Anteriormente à ativação, o catalisador foi seco com He (30 

mL/min) a 150°C por 30 minutos e então reduzido, no próprio equipamento. A primeira 

condição de ativação foi realizada com 5% H2/Ar (30mL/min) à 250ºC por 40 minutos e na 

segunda condição o catalisador foi reduzido com H2 (30mL/min) à 400ºC por 1 hora.  

A temperatura de 250°C foi escolhida, pois de acordo com os resultados de TPR 

(tópico 4.5) não há alterações na amostra até 300°C, assim as propriedades das partículas 

seriam preservadas e essa condição mais branda possibilitaria reduzir alguma oxidação 

superficial que poderia ocorrer pelo tempo de armazenamento da amostra ou na etapa de 

secagem. E ainda, há o interesse de uma futura dopagem das nanopartículas de magnetita com 

cobre, assim buscou-se uma condição similar à empregada para ativação deste metal (SILVA 

et al., 2018). Já a ativação a 400°C é uma condição comumente empregada para os 

catalisadores comerciais baseados em ferro-cromo (BOUDJEMAA et al., 2011). E de acordo 

com o resultado de TPR já são observadas modificações na amostra nesta temperatura. 

Após a ativação, foi realizada a limpeza da superfície com hélio (30 mL/min) 

mantendo a temperatura de redução por 1 h. Posteriormente a etapa de limpeza da amostra foi 

realizada a aquisição dos backgrounds com o decréscimo da temperatura, mantendo a 

atmosfera de He. Os backgrounds foram coletados a temperaturas de 300°C, 200°C, 100°C, 

50°C e 30°C. Quando a amostra atingiu a temperatura de 30°C, realizou-se a análise de 

adsorção de CO que foi inserido na câmara de reação através de uma mistura de 5% CO/He 

(30 mL/min) e mantido por 15 minutos. Ao final dessa etapa realizou-se uma limpeza com 
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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 e sob escoamento de He 30 mL/min. 

 Após verificação da dessorção do CO, a amostra foi levada até 300°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, pelo emprego de um banho termostático (Nova Ética), 

para manter uma proporção CO/H2O próxima à empregada nos testes de atividade catalítica 

do grupo. Os espectros referentes à reação foram coletados à 300ºC para cada condição de 

ativação.  
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CAPÍTULO 4 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo, serão discutidos os resultados obtidos pelas técnicas experimentais de 

caracterização empregadas na amostra de nanopartículas de magnetita, sendo elas a 

espectroscopia de raios-X por energia dispersiva, fisissorção de nitrogênio, termogravimetria, 

difração de raios-X, redução à temperatura programada e espectroscopia de reflectância difusa 

na região do infravermelho com transformada de Fourier. 

 

4.1. ESPECTROSCOPIA DE RAIOS-X POR ENERGIA DISPERSIVA (EDX) 

O resultado da análise por espectroscopia de raios-X por energia dispersiva para as 

nanopartículas de magnetita pode ser visto na Tabela 4.1. A análise indicou a composição 

mássica experimental de 98% de ferro e 2% de impurezas, enquanto o valor teórico é de 

100% de ferro (desconsiderando o oxigênio). Assim, o valor experimental encontrado está 

bem próximo ao valor teórico. 

Entre as impurezas não foram verificados traços de cálcio e cloro provenientes da 

síntese das nanopartículas, apenas de enxofre. Não é possível afirmar a ausência de 

nitrogênio, pois assim como o oxigênio, esse elemento não é detectável pela técnica 

empregada. O silício verificado pode ser devido à ação do meio básico no reator de 

borossilicato e o zinco pode ter sido devido ao impelidor utilizado na síntese, já o manganês 

pode ser por algum erro na medição do equipamento. 

 

Tabela 4.1 – Teores mássicos dos elementos encontrados na amostra de magnetita por 
espectroscopia de raios-X por energia dispersiva 

Elemento Teor (%) 

Ferro 97,821 

Zinco 1,209 

Silício 0,641 

Manganês 0,241 

Enxofre 0,089 

 
 
4.2. FISISSORÇÃO DE NITROGÊNIO 

A fisissorção de gás sobre um sólido é causada por forças de interação entre as 
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moléculas ou forças de van der Waals, não há transferência de elétrons, tem baixo calor de 

adsorção, é reversível e forma multicamadas. A isoterma de adsorção física de gás nitrogênio 

sobre um catalisador sólido é a base para os métodos de medição de área especifica e 

diâmetro e volume de poros, pois sua forma revela características do sólido e o efeito dos 

poros sobre o fenômeno de adsorção (BARDESTANI et al., 2019; TEIXEIRA et al., 2001). 

A isoterma de adsorção mostra a relação entre a quantidade molar de gás adsorvido ou 

dessorvido, a temperatura constante, em função do seu volume e a pressão relativa entre a de 

trabalho e a de vapor do gás na temperatura utilizada. Já a distribuição de volumes de poro em 

função de diâmetro de poro é obtida a partir da pressão relativa com que os poros são 

preenchidos com um líquido proveniente da condensação de um gás ou evaporação de um 

líquido contido nos poros (BARDESTANI et al., 2019; TEIXEIRA et al., 2001). 

Os resultados para a área especifica, diâmetro médio de poros e volume total de poros 

para as nanopartículas de magnetita estão apresentados na Tabela 4.2. Onde a área foi obtida 

pela equação de BET que relaciona a isoterma de adsorção com o valor da área especifica do 

sólido, mas só é válida para a faixa linear da curva, o que foi considerado na faixa de 0,05 a 

0,20 de pressão relativa p/p0 e a distribuição de poros por algoritmos propostos por BJH na 

etapa de adsorção. Também, obteve-se o tamanho médio das nanopartículas de 77 nm o que é 

semelhante ao valor do diâmetro hidrodinâmico obtido pela técnica de espalhamento 

dinâmico de luz (DLS) para o mesmo material realizado em um trabalho anterior (CUNHA, 

2019), porém não pode-se afirmar que o tamanho médio obtido é referente ao diâmetro 

hidrodinâmico.  

 

Tabela 4.2 - Propriedades texturais obtidas por fisissorção de gás nitrogênio das 
nanopartículas de magnetita 

Amostra SBET (m2.g-1) Vp (cm3.g-1) Dp (nm) 
Tamanho médio 

das partículas (nm) 

Nanopartículas de 

magnetita (Fe3O4) 
78 0,3 17 77 

 

Na Figura 4.1 estão representados a isoterma de adsorção/dessorção de N2 e a 

distribuição de volume de poros em função do diâmetro para as nanopartículas de magnetita. 

A partir da análise da isoterma, percebe-se que ela se assemelha ao tipo IV segundo 

classificação da IUPAC o que é típico de sólidos mesoporosos (2 nm < DP < 50 nm). Neste 

tipo de isoterma, são observados dois ramos distintos, de adsorção (inferior) e dessorção 
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(superior), o que caracteriza uma histerese que está relacionada ao fenômeno de condensação 

capilar. Este fenômeno é definido como a condensação de um líquido nos poros de um sólido 

a pressão relativa p/p0 menor que 1, devido a pressão de equilíbrio sobre o menisco côncavo 

ser menor que a pressão de saturação do vapor a uma dada temperatura (BARDESTANI et al., 

2019; TEIXEIRA et al., 2001). A histerese está relacionada ao formato dos poros, que para o 

caso das nanopartículas de magnetita é uma histerese do tipo H2 que é observado em óxidos 

inorgânicos com uma rede complexa de poros estreitos e interconectados, consistindo em 

partículas cruzadas por canais quase cilíndricos ou feitos por agregados ou aglomerados de 

partículas esféricas (BARDESTANI et al., 2019; MESHKANI; REZAEI, 2015b). O valor de 

tamanho médio das nanopartículas visto na Tabela 4.2 pode ser devido aos possíveis 

aglomerados esféricos presentes na amostra. 

Ainda na Figura 4.1, a curva de distribuição de volume de poros mostra um padrão 

unimodal com máximo em aproximadamente 10 nm, além disso a curva apresenta base larga 

até aproximadamente 60 nm o que pode indicar a presença de uma maior variedade de 

tamanho de poros no material. As propriedades texturais obtidas para as nanopartículas de 

magnetita por fisissorção de N2 estão de acordo com as informações encontradas na literatura, 

como o trabalho de Meshkani e Rezaei que analisou amostras de magnetita promovidas com 

cromo e cobre preparadas em diferentes pH, sendo que a isoterma e distribuição de poros 

obtidos para a magnetita do presente trabalho se assemelhou aos resultados da amostra 

preparada em pH 9 do grupo citado (MESHKANI; REZAEI, 2015b). 

 

Figura 4.1 - Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio juntamente com curva de 
distribuição de volume de poros em função do diâmetro para as nanopartículas de magnetita 
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4.3. TERMOGRAVIMETRIA (TG) 

A análise termogravimétrica, em atmosfera de ar de 20 à 1000ºC, das nanopartículas 

de magnetita pode ser visualizada na Figura 4.2. A amostra apresentou alta estabilidade 

térmica devido à baixa perda de massa no intervalo de temperaturas analisado, sendo a perda 

de aproximadamente 3%, já que o modo de preparo da amostra por precipitação de cloretos de 

ferro levam a formação de uma estrutura cristalina bem definida para as nanopartículas de 

magnetita. Um pequeno aumento da massa da amostra nas temperaturas de 150 a 250ºC e 450 

a 800ºC pode ser devido a adsorção de oxigênio na superfície da amostra penetrando no 

centro das nanopartículas e então em temperaturas maiores o oxigênio é liberado (KALSKA-

SZOSTKO et al., 2015). 

A análise da curva DTA em conjunto com a curva TGA é importante para a 

caracterização da amostra, já que a primeira evidencia eventos físicos não relacionados a 

perda de massa. Pela Figura 4.2 na curva DTA, observa-se um pico endotérmico entre 20 e 

150ºC o que sinaliza uma inicial perda de massa da amostra, seguida de um pico exotérmico 

entre 150 e 250ºC que indica a oxidação da magnetita à maghemita e então outro pico 

exotérmico entre 550 e 650ºC indicando a oxidação da amostra a hematita. 

 

 

Figura 4.2 - Curvas termogravimétrica e diferencial de temperatura da amostra 
 

Após a analise a amostra mudou a coloração sendo no início preta, coloração da 

magnetita, e depois avermelhada o que sugere a oxidação da amostra à hematita, onde a 
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comparação está na Figura 4.3. Segundo a literatura, a magnetita sofre oxidação facilmente à 

maghemita (γ-Fe2O3 de coloração ocre) que depois oxida à hematita (α-Fe2O3 de coloração 

avermelhada) entre 370 a 600ºC (DINIZ et al., 2015). Tal transformação foi provada 

posteriormente por análise de difração de raios-X (DRX) no item 4.4. Esta técnica pode 

diferenciar a hematita, mas não é possível diferenciar a magnetita da maghemita. 

 

 
Figura 4.3 - Amostra de magnetita antes da análise termogravimétrica (esquerda) e depois 

(direita) 
 
4.4. DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

O difratograma das nanopartículas de magnetita em comparação com o seu padrão de 

difração está apresentado na Figura 4.4. O perfil de picos obtido confirma a estrutura da 

amostra devido à similaridade com o perfil de referência para a magnetita (JCPDS – 190629), 

apresentado no ANEXO I. Entretanto, existe uma semelhança de picos de difração da 

magnetita e da maghemita, o que não permite a identificação com clareza da composição das 

fases na amostra, mas a coloração se assemelha mais a magnetita (preta) do que a maghemita 

(ocre) evidenciando o predomínio da primeira em relação a segunda (CUNHA, 2019). Ainda 

a análise de DTA da técnica de termogravimetria, vista no item 4.3, evidencia a 

predominância de magnetita na amostra devido aos picos exotérmicos referentes a oxidação, 

uma vez que as temperaturas correspondem a oxidação da magnetita em maghemita e depois 

em hematita. 
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Figura 4.4 - Difratograma da amostra de magnetita em comparação com a referência da 
mesma (JCPDS - 19629) 

 

Ainda, a análise de difração de raios-X foi realizada nas amostras após as técnicas de 

fississorção de nitrogênio e termogravimetria. Após a análise termogravimétrica, a magnetita 

apresentou coloração avermelhada, devido à atmosfera oxidante e a alta temperatura a que foi 

exposta. A amostra oxidou para maghemita e depois para hematita como analisado 

anteriormente no item 4.3 e confirmado pelo difratograma apresentado na Figura 4.5 em 

comparação com o perfil de referência da hematita (JCPDS – 330664), disponível no ANEXO 

I. Também, observa-se um deslocamento dos picos em relação ao referencial o que pode ter 

ocorrido devido a pequena quantidade de amostra utilizada na análise de TG necessitar de um 

maior espalhamento no porta amostra, friccionando mais o sólido em comparação as demais 

análises.  

Após a fisissorção de nitrogênio a amostra apresentou uma leve mudança de coloração 

para ocre, o que sugeriu que as condições de análise podem ter ocasionado certa oxidação da 

mesma. A partir da análise do difratograma visto na Figura 4.6, observa-se que apesar da 

diminuição da intensidade, este foi similar ao da amostra fresca em relação à posição dos 

picos. E o perfil de picos obtido se assemelha tanto a magnetita quanto a maghemita cujos 

perfis de referência (JCPDS – 391346 e JCPDS – 190629) podem ser visualizados no 

ANEXO 1, assim devido as semelhanças no padrão de difração destes óxidos de ferro não foi 

possível corroborar a constatação visual. 
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Figura 4.5 - Difratograma da amostra de magnetita após analise termogravimétrica em 
comparação com a referência de hematita (JCPDS - 330664) 

 

 

Figura 4.6 - Difratogramas da amostra de magnetita após análise de fisissorção de nitrogênio 
em comparação com a referência de magnetita (JCPDS - 190629) e de maghemita (JCPDS - 

391346) 
 

A técnica de difração de raios-X também permite a estimativa do diâmetro médio das 
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partículas utilizando-se a equação de Scherrer como se segue: 

d =
.

. ( )
       Equação 4.1 

 Onde, dP é o diâmetro médio do cristalito calculado em referência ao pico de maior 

intensidade, k é a constante de proporcionalidade (considerando partículas esféricos e de 

simetria cúbica k = 0,94), λ é o comprimento de onda da radiação Cu Kα (λ = 0,1542 nm), θ é 

o ângulo de difração e β é a largura à meia altura do pico analisado (calculado por 

aproximação do pico por uma Gaussiana). Assim, os diâmetros médios obtidos para as 

nanopartículas de magnetita fresca, após análise termogravimétrica e após fisissorção de 

nitrogênio foram de 17,5 nm, 38,1 nm e 16,1 nm, respectivamente, sendo valores próximos as 

valor encontrado em um trabalho anterior para a magnetita (CUNHA, 2019). Os parâmetros 

utilizados estão descritos na Tabela 4.3. 

   

Tabela 4.3 - Diâmetro médio do cristalito obtido por DRX e equação de Scherrer 

Amostra θ (º) cos(θ) β (º) β (rad) dp (nm) 

Magnetita fresca (Fe3O4) 35,45 0,8146 0,58 0,0102 17,5 

Magnetita após analise termogravimétrica 32,75 0,8410 0,26 0,0045 38,1 

Magnetita após fisissorção de nitrogênio 35,65 0,8126 0,64 0,0111 16,1 

 
 
4.5. REDUÇÃO À TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR) 

O perfil de redução das nanopartículas de magnetita com atmosfera redutora de gás 

hidrogênio diluído em argônio está representado na Figura 4.7. A partir da análise do perfil, 

observa-se que a redução inicia-se a partir de 300ºC englobando temperaturas até próximas de 

1000ºC, sendo observado três picos de redução consecutivos, com máximos em 

aproximadamente 430ºC, 675ºC e 830ºC. O primeiro pico corresponde a redução do Fe3+ para 

Fe2+ e os outros dois picos correspondem a redução de Fe2+ em Fe0. Ainda, a partir do perfil 

de redução, pode-se calcular o grau de redução das nanopartículas de magnetita, obtendo-se 

um valor de 100% para o grau de redução da amostra. 
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Figura 4.7 - Perfil de redução da magnetita em atmosfera de hidrogênio 5% diluído em 
argônio 

 

Yan e colaboradores (2018) observaram para catalisadores baseados em Fe3O4 um 

pequeno pico de redução em torno de 280°C relacionado à redução de α-Fe2O3 a Fe3O4 e um 

pico largo assimétrico na faixa de temperatura de 350°C a 800°C devido à redução da 

magnetita a ferro metálico.  

Resultado semelhante foi relatado no estudo de Pereira e colaboradores (2008) que 

para o catalisador de magnetita, não promovido por cromo, verificaram-se dois pequenos 

picos a baixa temperatura (entre 270°C-400°C), atribuídos à redução do Fe3+ a Fe2+, devido à 

formação de uma camada de maghemita na amostra, pela sua exposição ao ar. Enquanto o 

pico em temperaturas entre 500°C-770°C correspondeu à redução da espécie Fe2+ a Fe0. No 

perfil da amostra ainda foi verificado um pico em temperatura mais elevada (865°C) o qual os 

autores sugeriram ser uma redução do óxido de ferro residual no centro das partículas.  

Já no estudo de Boudjemaa e colaboradores (2011) foi proposto para uma amostra de 

α-Fe2O3 que a redução à Fe3O4 pode ocorrer em temperaturas mais elevada que nos estudos 

apresentados acima (446°C). E para essa amostra as demais reduções sucessivas de Fe3O4  

FeO  Fe0 ocorreram na faixa de 606°C à 684°C. 

 

4.6. ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA DIFUSA NA REGIÃO DO 

INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER (DRIFTS) 

Anteriormente à adsorção de monóxido de carbono, realizou-se o espectro de absorção 

no infravermelho da amostra de nanopartículas de magnetita após as condições de redução 

com gás hidrogênio de 250ºC e 400ºC no DRIFTS em relação a um background de amostra 
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padrão de KBr sobre atmosfera de hélio, a fim de analisar-se os grupos funcionais presentes 

no próprio material. Na Figura 4.8, estão representados os espectros para as duas condições de 

redução. 

No espectro cuja redução ocorreu à 250ºC (5% H2/Ar) observa-se uma banda larga em 

torno de 3500 cm-1 a 3000 cm-1 que pode estar relacionada ao estiramento O-H de grupos 

hidroxilas na superfície da amostra devido a adsorção da água, que mesmo após ter sido 

submetida à etapas de secagem e aquecimento na redução a umidade pode estar presente na 

própria corrente de hélio que tem sido verificado em outros trabalhos do grupo. Além de 

moléculas de água adsorvida, bandas nessa região também podem corresponder ao 

estiramento N-H, sendo mais uma possibilidade de espécie na superfície da amostra, devido 

ao emprego de NH4OH na síntese das nanopartículas e que ainda poderia contribuir para as 

bandas de grupos hidroxilas (IYENGAR et al., 2014; MATA-PEREZ et al., 2015). 

Também observou-se banda fraca em torno de 2350 cm-1 relacionada ao CO2 gasoso e 

ou adsorvido na superfície da amostra devido a contaminação ao ar e bandas fracas entre 1300 

a 1700 cm-1 de deformação angular H-O-H atribuídas a interferências devido a umidade no 

sistema ou na amostra (JEZINI, 2015; PEREIRA et al., 2008; ROONASI; HOLMGREN, 

2009; SILVA, 2017).  

As bandas referentes à vibração Fe-O ocorrem em regiões de menores comprimentos 

de onda, abaixo de 800 cm-1 (MATA-PEREZ et al., 2015; PEREIRA et al., 2008). O perfil 

largo e assimétrico da banda no espectro adquirido para amostra reduzida à 250°C indica que 

há uma mistura das espécies de óxido de ferro, como magnetita e maghemita (NAMDURI; 

NASRAZADANI, 2008; STOIA et al., 2016). De acordo com Chirita e colaboradores (2012) 

a banda em torno de 1634 cm-1 também pode corresponder a ligação Fe-O, no entanto Iyengar 

e colaboradores (2014) relacionaram a banda verificada nesta região à presença de grupos OH 

coordenados ou moléculas de água adsorvidas em átomos de Fe superficiais. 
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Figura 4.8 - Espectros de DRIFTS da amostra de magnetita após redução à (a) 250ºC (5% 
H2/Ar) e (b) 400ºC (H2) 

 

Já o espectro cuja redução (H2) ocorreu à 400ºC apresentou somente a banda referente 

ao CO2 gasoso e ou adsorvido na amostra em maior intensidade. A bandas referente à 

presença de água adsorvida ou no sistema aparecem em intensidade menor devido a maior 

temperatura de redução, resultando em menor quantidade de água na amostra e as bandas 

relacionadas a vibração Fe-O não apresentam intensidade significativa o que pode indicar que 

a amostra sofreu modificações estruturais após condição mais severa de redução, sendo assim 

essa é inapropriada para aplicação no material podendo ter ocorrido redução à Fe0. Apesar da 

análise de TPR indicar que esta redução ocorre em temperaturas mais elevadas, a pequena 

quantidade de amostra e o emprego de uma corrente de hidrogênio puro na ativação pode ter 

contribuído para a redução excessiva da amostra. 

Os perfis de adsorção à 30°C e dessorção de CO nas temperaturas de 50, 100, 200 e 

300ºC para as nanopartículas de magnetita reduzidas à 250ºC (5% H2/Ar) e 400ºC (H2) estão 

representados na Figura 4.9 a seguir. 
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Figura 4.9 - Espectros de adsorção-dessorção de CO para as nanopartículas de magnetita (a) 
reduzidas à 250ºC (5% H2/Ar) e (b) reduzidas à 400ºC (H2) 

 

Os espectros de adsorção-dessorção de CO da amostra de nanopartículas de magnetita 

apresentam diferenças dependendo da condição de redução empregada posteriormente. Nestes 

espectros não são mais detectáveis bandas referentes à amostra, devido à subtração do 

backgroud, as bandas identificadas nessa análise são resultantes de compostos gasosos que 

adsorvem na superfície da amostra, ou estão presentes no meio. 

A condição de redução mais branda (a) à 250ºC com hidrogênio 5% diluído em 

argônio apresentou bandas de adsorção abaixo de 1750 cm-1, região que é referente a 

diferentes espécies carbonatadas (OCO) na superfície da amostra, resultantes da interação de 

CO com a superfície. As presenças dessas bandas podem ser mais um indicativo de grupos 

OH coordenados, pois ao reagirem com o CO formam essas espécies carbonatadas que 

permaneceram adsorvidas após aumento da temperatura (BOUDJEMAA et al., 2011). 

Também, observou-se bandas largas entre 3000 a 3600 cm-1 referentes ao estiramento O-H 

devido a presença de água na amostra e ou no sistema e bandas de dióxido de carbono gasoso 

em aproximadamente 2300 cm-1 que possivelmente estão presentes por uma possível 

contaminação de ar na célula reacional ou no caminho do laser de infravermelho. 

O espectro obtido com a condição mais severa de redução (b) não apresentou as 

bandas referentes as espécies carbonatadas. Isso pode ser devido a uma mudança na estrutura 

da amostra ocasionada por uma maior temperatura de redução e maior concentração de 
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hidrogênio, que pode ser vista pela mudança no espectro de infravermelho, obtido para cada 

caso, na Figura 4.8. A amostra apresentou apenas as bandas entre 3000 a 3600 cm-1 referentes 

a adsorção de água e as bandas referentes ao dióxido de carbono em aproximadamente 2300 

cm-1.  

Após foi realizada a inserção de monóxido de carbono e água no sistema para analise 

DRIFTS in situ da reação de deslocamento gás-água à 300ºC e o espectro pode ser observado 

na Figura 4.10 para cada condição de redução das nanopartículas de magnetita. 

 

 

Figura 4.10 - Espectros obtidos por DRIFTS in situ para a reação de deslocamento gás-água à 
300ºC para as nanopartículas de magnetita nas condições de redução à (a) 400ºC (H2) e (b) 

250ºC (5% H2/Ar) 
 

A partir da análise dos espectros, obteve-se para ambos os casos bandas entre 3000 a 

3600 cm-1 referentes à presença de água no sistema reacional, bandas em aproximadamente 

2300 cm-1 referentes ao CO2 gasoso e bandas em aproximadamente 2170 e 2120 cm-1 

referentes ao CO gasoso e adsorvido na superfície da amostra (NATESAKHAWAT et al., 

2006). No entanto, alguns autores consideram que a banda em torno de 2120 cm-1 também se 

encontra na região característica de CO gasoso (BOUDJEMAA et al., 2011; VIGNATTI et 

al., 2010). Além disso, nas condições reacionais os espectros não apresentaram bandas na 



65 
 

 

região de 2800 a 3000 cm-1 referentes ao estiramento C-H presentes em espécies formiatos, ou 

seja, o intermediário do mecanismo associativo não está presente o que juntamente com dados 

obtidos na literatura leva a conclusão que, se confirmada a atividade, o mecanismo reacional é 

predominantemente redox para a amostra (YAN et al., 2018). 

Os espectros de adsorção-dessorção para ambos os casos não apresentou bandas de CO 

adsorvidas, o que pode ser devido a adsorção fraca da molécula que é retirada facilmente com 

a posterior corrente de hélio que passa para limpeza de espécies fracamente adsorvidas. Já os 

espectros reacionais, indicam a presença de CO gasoso e adsorvido e CO2 gasoso, mas ambos 

com bandas de baixa intensidade, sendo difícil identificar se o dióxido de carbono gasoso foi 

formado devido a reação de deslocamento gás-água, ou se já estava presente no sistema 

devido a contaminação com ar na célula reacional ou no caminho do laser de infravermelho, 

assim não pode-se afirmar com clareza que a reação ocorreu. Além disso, os sinais obtidos 

tiveram baixa qualidade o que pode ser devido à coloração preta da amostra (BOUDJEMAA 

et al., 2011).  
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CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

No presente trabalho, foram caracterizadas nanopartículas de magnetita, preparadas 

pela técnica de coprecipitação, em relação à composição mássica, propriedades texturais 

como área específica e distribuição de poros, estabilidade térmica e estrutura cristalina. Além 

disso, a análise de espécies adsorvidas e a possibilidade de atividade catalítica através da 

reação de deslocamento gás-água acompanhada por espectroscopia de reflectância difusa na 

região do infravermelho com transformada de Fourier (DRIFTS). 

Pelas técnicas de caracterização das nanopartículas de magnetita obteve-se, a partir da 

análise da composição mássica realizada por EDX, uma composição de 98% de ferro e 2% de 

impurezas. Para a técnica de adsorção física de nitrogênio obteve-se uma alta área superficial 

para as nanopartículas, ou seja, um maior número de sítios ativos, também as partículas 

obtidas são mesoporosas apresentando histerese de tipo H2 indicando poros estreitos e 

interconectados por canais quase cilíndricos ou de aglomerados esféricos e ainda perfil de 

distribuição de poros largo indicando variedade de tamanho de poros. Pela análise 

termogravimétrica, obteve-se que as nanopartículas apresentam estabilidade térmica devido à 

baixa perda de massa e pode-se observar a temperatura de oxidação da magnetita a 

maghemita e a hematita, também pode-se observar a temperatura de redução da magnetita em 

FeO e Fe0 pela técnica de redução à temperatura programada, além de obter-se grau de 

redução de 100% para a amostra. Já pela técnica de DRX, pode-se comprovar a estrutura 

cristalina da magnetita em conjunto com a curva DTA obtida por termogravimetria e a 

oxidação total da mesma em hematita após TG. 

Pela análise dos espectros de absorção na região do infravermelho das nanopartículas 

em duas condições de redução sendo uma mais branda e a outra mais severa, obteve-se os 

comprimentos de onda referentes a ligação Fe-O presente na estrutura cristalina da magnetita 

para a primeira condição, para a segunda a absorvância não foi significativa indicando ser 

inapropriada para aplicação na amostra. Os espectros de adsorção-dessorção de monóxido de 

carbono não apresentaram adsorção de CO indicando fraca adsorção do mesmo na superfície 

das nanopartículas.  

Com os resultados obtidos pela análise de DRIFTS in situ para a avaliação da atividade 

catalítica com as duas condições de redução, não foram verificadas evidencias que indicassem 

diferenças no desenvolvimento da reação de deslocamento gás-água, dependendo do estado 

de oxidação do catalisador de ferro. Observou-se presença de dióxido de carbono com 
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intensidade fraca para os dois experimentos, mas devido à baixa qualidade do sinal, a 

confirmação da atividade catalítica se torna dificultada. É interessante realizar ensaios com as 

nanopartículas de magnetita em unidades de reações associados à cromatógrafo à gás para 

poder confirmar a atividade catalítica e realizar sua quantificação através de medidas como 

conversão de CO e TOF (atividade por sítio).  

 Os catalisadores baseados em ferro na ausência de cromo podem sofrer perda da 

atividade devido a sinterização, mas o cromo é um promotor indesejável devido a sua 

periculosidade ambiental, assim como sugestão as nanopartículas de magnetita poderiam ser 

promovidas com outros óxidos como cobre e alumínio que a partir de resultados na literatura 

apresentam uma boa atividade catalítica além de terem baixo custo (MARTOS et al., 2009; 

ZHU; WACHS, 2018). Assim, estes catalisadores seriam caracterizados e analisados in situ 

aplicados a reação de deslocamento gás-água para o entendimento do papel de cada promotor 

no catalisador de ferro já na fase ativa comparando com os resultados obtidos no presente 

trabalho, a fim de encontrar um bom catalisador para a reação de deslocamento gás-água. 
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ANEXO I 

 

 
Figura I.1 – Ficha do padrão de difração para a magnetita (Fe3O4) disponível na base de dados 

JCPDS. 
 

 
Figura I.2 - Ficha do padrão de difração para a magnetita (γ-Fe2O3) disponível na base de 

dados JCPDS.  
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Figura I.3 - Ficha do padrão de difração para a hematita (α-Fe2O3) disponível na base de 

dados JCPDS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


