
Universidade de Silo Paulo
Instituto de Fisica de Silo Carlos

Departamento de Fisica e Ciencia dos Materiais

CATALISADORES DE OXIDO DE VANADIO
SUPORTADOS SOBRE TITANIA OBTIDOS PELO PROCESSO

SOL-GEL: PREPARA<;XO E CARACTERIZA<;XO

Disserta~ilo apresentada ao Instituto de Fisica
de Silo Carlos, da Universidade de Silo Paulo,

para obten~ilo do titulo de Mestre
em Ciencias: Fisica Aplicada

USP IIFQSC i SBI

i11111111 II!! 1111 ~llllIlli 11111111111111III!
8-2-001150



Rodella, Cristiane Barbieri
Catalisadores de Oxido de Vamidio Suportados sobre Titania

obtidos pelo Processo Sol-Gel: Preparavao e Caracterizavao/Cristiane
Barbieri Rodella. --Sao Carlos, 1997.

66 p.
Tese (Mestrado)--Instituto de Fisica de Sao Carlos, 1997.

1.Catalise Heterogenea. 2. Preparavao e Caracterizavao.
I. Titulo



UNIVERSIDADE
DE SAO PAULO

Av. Dr. Carlos Botelho. 1465
CEP 13560-250 - Sao Carlos - SP
Brasil

Fone (016) 272-6222
Fax (016) 272-2218

MEMBROS DA COMiSsAo JULGADORA DA DISSERTACAo DE MESTRADO DE
CRISTIANE BARBIERI RODELLA APRESENT ADA AO INSTITUTO DE FislCA DE SAG
CARLOS, DA UNIVERSIDADE DE sAo PAULO, EM 14 DE MARCO DE 1997.



Por ele fazer crescer a coragem e a for~a

de minha mae, a esperan~a, 0 sorriso e a

luta de meus irmaos.



Ao prof. Dr. Ariovaldo pelo projeto, pela confianl;a na execul;ao, pela

oriental;ao, pelos ensinamentos, pela ajuda nos momentos de dificuldade e pela

amizade.

A profa. Dra. Margarida pela grande colaboral;ao, pelo incentivo e pela

amizade.

A profa. Dra. Rita X. de Dourado e ao Prof. Dr. Vicente Coberan pela

co laboral;ao.

Ao Prof. Dr. Luis A. O. Nunes pela ajuda com os espectros de infravermelho.

Aos tecnicos do Grupo de Materiais pela ajuda e pelos ensinamentos: Geraldo

Frigo, Marcos Semenzato, Manuel Roncon e Claudio Kakuda.

Aos amigos do Grupo de Materiais pelo companheirismo e apoio: Sandra,

Younes, Silvanna, Cesar, Isabel, Mauricio, Bill, Adriano, Alexandre, Djalma, Ronan e

Karim.

A todo 0 pessoal da vigilllncia notuma , pelas noites de abastecimento de N2

no BET e aos tecnicos, Augusto pelas aruilises de DRX e Mauro pelos espectros de

infravermelho.

Aos amigos que encontrei por aqui, pelo estimulo, pela ajuda e por todas as

alegrias: Claudia, Bruno, Dunga, Ednalva, Suzana, Cleber, Elisa, Ruberley, Henrique,

Femandinho, Jabah e Esponja.

As minhas grandes amigas Ligia, Maria: nos nao s6 dividimos nosso espal;o

como tambem nossas vidas. Agradel;o a imensa ajuda nas horas de choro e por

compartilharem e fazerem parte das alegrias.

Ao meu grande amigo Roberto, pela ajuda, pelas conversas, pela compreensao

e principalmente pela luz .

A amiga Mariamalia pelo exemplo e incentivo.

As minhas amigas Carla e Marilis pelo estimulo e por manterem dentro de n6s

as crianl;as que sempre fomos.

Ao meu querido pai, Pedro, pelo incentivo, pela ajuda e pela torcida de onde

quer que esteja agora.



A minha mae, Cleonice, e aos meus irmaos: Prisclla, Renata e Fabiana pdo

incentivo, pela confianc;a, pela compreensao e principalmente por todo carinho e por

toda alegria que voces me transmitem. A Zezinha tambem!

A tia Nice, ao tio Roque, a Marcia e ao tio Lito pelo estimulo e pela grande

ajuda de voces nos momentos de maiores dificuldades.

A tados meus familiares pelo incentivo e apoio.

A CNPq pelo apoio financeiro.



LIS TA DE TABELAS '" iii

PREF ACIO iv

CAPITULO 1 - INTRODUCA.O 1

CAPITULO 2 - PROCESSOS CATALITICOS 3

2.2 Processo Sol-Gel. 6

2.1.1 Secagem Convencional... 9

2.1.2 Secagem Supercritica 9

3.2 Area Superficial... 18

3.4 Microscopia Eletr6nica de Varredura (MEV) 21

3.4. 1 Instrumentavao 21

3.6 Espectroscopia de Infravermelho 25

3.6. 1 Teoria das Vibravoes Moleculares 26

3.6.2 Espectrofot6metro 29

4.1 Sintese dos Catalisadores 31

4. 1.1 Secagem e Calcinavao................................. . 32

\
I}' l~ f' ----
t -j '.' '",' ..•~_.•_ .•.--_ .•.",,~-~ -"---_ .•..~~_._-_....~...-. ,---_ .. ,..



4.2.1.Isotermas 33

4.2.2 Area Superficial. 35

4.2.3 Distribuiyao do Tamanho de Poras 36

5.1 Adsofyao de Nitragenio 39

5.1.1 Area Superficial. 45

5.1.2 Distribuiyao do Tamanho de Poras .46

CAPiTULO 6 - CONCLUSOES E TRABALHOS FUTUROS 62

6.1 Conclus5es 62



Figura 2.1: Perfil de energia potencial para uma rea<;:ao exotermica, mostrando 0

abaixamento da energia de ativa<;:aopara a rea<;:aocatalisada 4

Figura 2.2: Diagrama de fases liquido-vapor (curva em negrito): A e B) Caminhos para 0

aumento de temperatura e pressao durante a secagem supercritica; C) Ponto
critico onde as densidades do liquido e do vapor sac as mesmas[ 18] 10

Figura 3.1: Tipos de isotermas de adsor<;:aona ciassifica<;:aoBDDT: V e 0 volume de gas
adsorvido, PlPo e a pressao relativa e Po a pressao de satura<;:ao 16

Figura 3.2: Tipos mais freqilentes de histerese em isotermas de adsor<;:aoe a rela<;:aocom os
tipos de poros: Po e a pressao de satura<;:aoe P a pressao de equilibrio 17

Figura 3.4: Fenomenos envolvidos na difra<;:aodos raios- X: espalhamento dos raios- X pelos
Momos de urn cristal; espalhamento de raios- X por cristalitos (Metodo do Po);
condi<;:5espara que ocorra interferencia construtiva entre os feixes espalhados e
representa<;:ao do angulo 28 [47]. 24

Figura 3.5: Representa<;:ao dos niveis vibracionais de uma molecula diatomica [47].
Potencial Harmonica: aproxima<;:ao com oscilador harmonica; Potencial de
Morse: niveis de energia vibracional considerando a quebra da liga<;:ao 27

Figura 4.3: Esquema da montagem utilizado para tratamento das amostras para 0

infravermelho 38

Figura 5. 1: Isotermas de adsor<;:ao de N2 em catalisadores de vanadio suportados sobre
Ti02, preparados pelo metodo xerogel.. .41

Figura 5.2: Isotermas de adsor<;:ao de N2 em catalisadores de vanadio suportados sobre
Ti02, preparados pelo metodo aerogel. .42



Figura 5.5:Curvas de distribui~ao volumetrica de tamanho de poros para xerogeis de Ti02 e
\l205/Ti02 47

Figura 5.6: Curvas de distribui~ao volumetrica de tamanho de poros para aerogeis de Ti02 e
V205/Ti02 .48

Figura 5.7: Micrografias dos xerogeis : a) 3%V205/Ti02, b) 6%V205/Ti02 e c)
9%V205/Ti02 com aumentos de 1000 e 5000 vezes na parte superior e
inferior, respectivamente 50

Figura 5.8: Micrografias dos aerogeis : a) 3%V205/Ti02, b) 6%V205/Ti02 e c)
9%V205/Ti02 com aumentos de 1000 e 5000 vezes, na parte superior e
inferior, respectivamente 51

Figura 5.9: Micrografias do Ti02: a) xerogel e b) aerogel com aumento de 1000 e 5000
vezes na parte superior e inferior, respectivamente e c) V205 comercial com
aumento de 1000 vezes 52

Figura 5.13: Espectro de infravermelho dos catalisadores xerogeis nas diferentes
propor~5es de vanadio sobre titania 57

Figura 5. 14: Espectro de infravermelho dos catalisadores aerogeis nas diferentes propor~5es
de vanadio sobre titania 58



Tabela I: Ponto Critico de alguns solventes [18] 11

Tabela II: Classifica93.0 da radia93.0 infravermelha [45] 25

Tabela III: Quantidades usadas na prepara93.0 dos geis 32

Tabela IV: Area superficial dos catalisadores aerogel. xerogel e comerciais .45



o presente trabalho foi desenvolvido no laboratorio de Materiais do

Departamento de Fisica e Ciencia dos Materiais - USP Sao Carlos - sob orienta<yaodo

Professor Dr. Ariovaldo de Oliveira Florentino e colabora<yao da Professora Dr.

Margarida Juri Saeki.

Este trabalho faz parte de urn projeto de coopera<yao bilateral entre 0

laboratorio de Materiais - USP Sao Carlos e Instituto de Catalisis y Petroleoquimica

da Universidade Autonoma de Madrid - Espanha e teve por objetivo desenvolver e

caracterizar catalisadores de oxido de vanadio suportados sobre titarua preparados

pelo processo sol-gel, visando a utiliza<yaoem rea<yoesde oxida<yao.Nesta coopera<yao

o Grupo de Materiais se responsabilizou pela prepara<yao e caracteriza<yao fisico-

quimica dos catalisadores e 0 Grupo Espanhol pelo estudo da atividade catalitica

frente a rea<yaode oxida<yaodo etanol.

Sendo assim, esta disserta<yao apresentara basicamente os resultados de

caracteriza<yao fisico-quimica e alguns ensaios da atividade catalitica.

o trabalho esta dividido em seis capitulos sendo 0 primeiro uma introdu<yao

sobre 0 material estudado, suas aplica<yoese algumas caracteristicas do processo Sol-

Gel, 0 segundo capitulo discute as etapas do processo catalitico relacionando-as com

as caracteristicas fisico-quimicas do material e 0 terceiro apresenta as bases teoricas

das tecnicas de caracteriza<yao utilizadas. No quarto capitulo estao descritos os

materiais, os metodos de prepara9ao e caracteriza<yao dos solidos cataliticos. No

quinto sao apresentados e discutidos os resultados obtidos. Finalmente, no sexto

capitulo, estao as conclusoes e as propostas para trabalhos futuros.



Catalisadores de 6xido de varuidio suportados sobre titania foram preparados

pelo processo sol-gel. A secagem do material foi efetuada em condic;5es supercriticas

(aerogel) e pelo metodo convencional (xerogel). As caracteristicas texturais foram

determinadas por adsorc;ao de N2 a 17K para obtenc;ao de isotermas de adsorc;ao, area

superficial BET, distribuic;ao, forma e tamanho de poros. A morfologia do material foi

verificada por microscopia eletr6nica de varredura. A estrutura e a identificac;ao dos

grupos superficiais foram determinadas por difratometria de raios-X e espectroscopia

de infravermelho. Obteve-se s6lidos com areas superficiais ate tres vezes superiores

que os valores medios encontrados na literatura. Porosidade de ate 300 cm3g-1 para os

aerogeis. Tres tipos de especies varuidio foram identificados nos catalisadores: grupos

superficiais vanadis monomericos, grupos vanadatos polimericos e cristalitos de V20S•

o suporte e formado por Ti02 nas formas anatasio e rutilo com predominancia da

primeira forma nos aerogeis. A aruilise de microscopia mostrou urna granulometria

ligeiramente esferica com particulas em tomo de 611me boa dispersao do 6xido de

varuidio sobre a titania.



In this work, catalysts of V20s/Ti02 were obtained by sol-gel method, and

dried under two different conditions: supercritical (aerogel) and conventional one

(xerogel). The textural characterization was carried out by adsorption of N2 at 77K,

determining the adsorption isotherm, BET surface area and size, shape and

distribuition of porous structure. The morphology of synthesized material was studied

by SEM, the struture and surface groups were characterized by XDR and FTIR,

respectively. The surface area was about three time of reported in the literature. The

porosity achieves values of 300 cm3g.l, for aerogels. Three surface species were

identified for vanadium: monomeric vanadyl, polymeric vanadates groups and V20S in

crystallites forms. Two different forms of crystalization, rutile and anatase, were

found for Ti02 support, being the first of them predominant for aerogels. The analysis

of SEM micrographies exhibited a spheric granulation of particles of about 6IJ.mand

showed a good dispersion of vanadium oxide on titanium.



INTRODU<;AO

A necessidade de aprimorar os processos de produ9ao industrial e de racionalizar as

formas de utiliza9ao de energia tern levado it inova90es tecnologicas que passam

obrigatoriamente pelo desenvolvimento de novos catalisadores. Esta obrigatoriedade se

justifica pelo fato de que 90% dos produtos industrializados utilizam catalisadores em

alguma etapa de sua produ9ao. Porcentagem que e superior quando se considera as rea90es

para controle da polui9ao ambiental [1].

Dentro deste contexto, a catalise de oxida9ao e exemplo de importancia

fundamental, pois e a forma mais aplicada para conversao de compostos organicos de baixo

valor agregado, como olefinas, alcoois, aromilticos, em materias prima de grande valor para

obten9ao de polimeros, resinas acrilicas, farmacos, etc. Alem disso, e a principal

metodologia utilizada para a redu9ao e controle da polui9ao ambiental.

Oxidos de vanadio, quando dispersos em suportes de oxidos de metais de transi9ao,

constituem catalisadores ativos para uma vasta gama de rea90es de oxida9ao. Dentre elas,

destacam-se as rea90es oxida9ao seletiva de hidrocarbonetos leves para olefinas e de alcoois

alifilticos para aldeidos, produtos utilizados nas rea90es de polimeriza9ao [2-5].

Recentemente estes catalisadores tern sido testados, tambem, em rea90es para rem09ao de

CO e NO dos produtos da combustao automotiva e industrial (catalisadores de exaustao)

[6-10].

Nos sistemas V20s/Ti02, a intera9ao entre a fase ativa e suporte, alem de

proporcionar uma maior dispersao, modifica as propriedades fisicas e quimicas provo cando

urn efeito sinergico que influencia de forma marcante a atividade e a seletividade dos

catalisadores. Essa intera9ao depende fortemente da natureza do suporte e dos metodos de



prepara9ao [1 1-13].

Varios metodos de sintese tern sido propostos na literatura. Entre eles destacam-se

aqueles em que a fase ativa e dispersada, por impregna9ao aquosa de sais soluveis ou por

impregna9ao nao aquosa de alc6xidos ou oxalatos em suporte na forma de 6xidos, ou ainda

por troca i6nica em s61ido que contenham contra ions como alumino-silicatos [4,14,15].

Citam-se, tambem, os metodos em que 0 vanadio e suportado por coprecita9ao de VOCh e

TiC14 [16] ou ainda aqueles em que se faz apenas a mistura mecanica dos 6xidos [12]. 0

objetivo principal destes metodos e maximizar a regiao efetiva (interface vapor/fase

ativa/suporte) atraves da dispersao do metal (ou 6xido) no suporte, pois a atividade

catalitica depende da extensao ponto triplice reagente/fase ativa/suporte, ou seja, quanta

maiar a dispersao do metal, ou do 6xido que constitui a fase ativa maiar a atividade do

catalisador [6]. Nos metodos convencionais, a dispersao e as propriedades texturais dos

catalisadores ficam limitadas pelas caracteristicas do suporte.

Vma alternativa interessante para aumentar a extensao da dispersao e ao mesmo

tempo modificar as propriedades do conjunto fase ativa/suporte seria a utiliza9ao do

processo Sol-Gel [17-19]. A prepara9ao de materiais cataliticos pelo processo sol-gel,

especificamente a prepara9ao de suportes a partir de alc6xidos metalicos e a co-

gelatiniza9ao com precursor que contenha a fase ativa, seja ela metalica ou 6xido, tern

demonstrado ser uma metodologia util para obter catalisadores com elevada estabilidade

termica e boa atividade catalitica [20-22]. A estabilidade dos materiais obtidos por este

metodo se fundamenta na possibilidade de suportar a fase ativa no momenta da

gelatiniza9ao [17]. 0 fato de se trabalhar com precursores liquidos ou organo-soluveis

permite conseguir uma elevada dispersao da fase ativa no suporte. Outra vantagem reside

na possibilidade de alcan9ar areas especificas e porosidades superiores as convencionais,

fazendo-se a secagem dos geis em condi90es supercriticas, metodo aerogel [23]. Alem

disso, existe a possibilidade de se obter catalisadores em forma de filmes suportados em,

substratos inertes.

Sendo assim, 0 presente trabalho teve por objetivo desenvolver, pelo metodo sol-

gel, catalisadores de vanadio suportados sobre titania, visando maximizar as propriedades

fisico-quimicas necessarias a catalise de oxida9ao.



PROCESSOS CATALiTICOS

o objetivo principal de se utilizar catalisadores nas transforma<;:6es quimicas e
obter elevados niveis de atividade catalitica e altos valores de conversao de reagentes

em produtos. A atividade catalitica defini-se como a propriedade de aumentar a

velocidade de uma rea<;:ao, em rela<;:aoit processada sem catalisador, nas mesmas

condi<;:6es de concentra<;:ao, pressao e temperatura. A conversao dos reagentes em

produtos esta limitada unicamente pelas caracteristicas termodinamicas das especies

reagentes, definidas pela constante de equilibrio. Desta forma, 0 catalisador acelera a

velocidade de uma rea<;:ao sem alterar as condi<;:6es de equilibrio, ou seja, sem

modificar 0 ,1.Gda rea<;:ao[24].

E conhecido que a atividade dos catalisadores heterogeneos depende da

natureza da superficie do solido. As for<;:asde atra<;:ao,oriundas do desbalanceamento

das for<;:as de coordena<;:ao dos atomos (ou ions) do corpo solido favorecem a

adsor<;:aodo reagente. 0 result ado dessa adsor<;:ao,aumenta a velocidades da rea<;:aoe

pode ser avaliado em termos da teoria da velocidade absoluta:

kT .K = -exp(-,1.G / RT)
h

onde k e a constante de Boltzman, ,1.G· e a energia livre de Gibbs de ativa<;:ao,h e a

constante de Planck, Rea constante dos gases eTa temperatura em Kelvin. A

fun<;:aodo catalisador e de abaixar a energia livre de ativa<;:aoda rea<;:ao.



o termo da energla livre e composto da entalpia e entropia de ativayao

(~G· = ~H· -T~S·). A entropia de ativayao de uma reayao catalisada e menor do

que em uma correspondente nao catalisada, pois 0 estado de transiyao esta

imobilizado sobre a superficie, consequentemente acasiona uma diminuiyao do grau

de liberdade translacional, ou seja, 0 catalisador estabiliza 0 estado de transiyao.

o abaixamento da barreira de potencial entre os produtos e reagentes pode ser

mostrado pelo perfil de energia potencial, Figura 2.1, onde 0 maximo da curva

corresponde a energia de ativayao necessaria para transformar reagentes em produtos.

Figura 2.1: Perfil de energia JXltencial para uma rea9ao exotermica, mostrando 0

abaixamento da energia de ativa9ao para a rea9ao catalisada.

A seletividade, por sua vez, e a propriedade de favorecer uma determinada

reayao entre urn conjunto de reayoes termodinamicamente possiveis. Esta

seletividade, que tambem depende das caracteristicas do catalisador, pode ser

maximizada de acordo com 0 produto de interesse [24].

Nos catalisadores s6lidos, a catalise ocorre em lugares especificos da

superficie do s6lido denominados sitios ativos. Estes sitios sac formados par defeitos

superficiais, atomos ou grupamento de atomos que num determinado estado de

oxidayao sac os responsaveis pelas propriedades cataliticas. De uma forma geral, 0

processo reacional na catalise heterogenea apresenta cinco etapas [24]:

Dijusfio de reagentes - para que a reayao ocorra e necessario, inicialmente,

que as moh~culas dos reagentes se aproximem dos sitios existentes na superficie do



catalisador. A este movimento de aproximayao denomina-se difusao. Esta

difusividade sera maior quanto menos obstruido estiverem os poros ou quanta mais

regular for a porosidade do material.

Adsor9iio dos reagentes - ap6s a aproximayao, as moleculas reagentes

adsorvem-se sobre os shios do catalisador. Esta etapa e fundamental em todo 0

processo catalitico, pois a cinetica da reayao dependera da natureza da interayao shio

ativo/reagente.

Rea9iio em lase adsorvida - diferentes especies adsorvidas poderao combinar

entre si, formando novos produtos. Isso, naturalmente, influenciara na seletividade do

catalisador.

Dessor9iio dos produtos da rea9iio - ap6s a reayao ocorre a dessoryao das

especies transformadas na superficie catalitica. Desta forma, os shios deverao ter

natureza tal que possibilite a saida do produto e permit a a adsoryao de moleculas de

reagente, ou seja, apresentar urn elevado numero de reciclagens (turnover number).

Difusiio dos produtos - ap6s sua dessoryao e necessario que as moleculas dos

produtos se afastem da superficie reacional para dar acesso as moleculas de reagente.

A nao difusao dos produtos pode provocar prejuizos na cinetica de reayao.

Uma vez que a conversao dos reagentes em produtos se da nos shios ativos

da superficie do catalisador, e interessante controlar a natureza destes durante a

preparayao, para se obter maior atividade especifica por shio e por conseqiiencia

aumentar-se a atividade global do catalisador. Dutro fator importante que dever ser

controlado e a textura do material que consiste de: area superficial, porosidade e

morfologia das particulas.

Os metodos convencionais de preparayao de catalisadores, especificamente os

oxidos metalicos suportados, classe que compreende 0 material estudado neste

trabalho, procuram maximizar as propriedades supracitadas otimizando a regiao

efetiva (interface vapor/fase ativa/suporte) atraves da dispersao da fase ativa nos

suportes [24]. Os metodos mais comuns de preparayao sac:

- Impregna9iio aquosa, que consiste em impregnar a fase ativa sobre urn suporte

solido, geralmente urn oxido, a partir de precursor soluvel. Posteriormente 0 material

e levado a secura e posteriormente calcinado.



- Impregna~iio niio aquosa, e equivalente a anterior porem, 0 precursor da

fase ativa e urn sal organosoluvel ou alc6xidos.

- Impregnac;iio seca ou interna, quando 0 volume da solw;:ao contendo

precursor e exatamente 0 necessario para 0 preencher os poros do suporte.

- Metodo de co-precita~iio - este metodo consiste na precipita~ao simultanea

da fase ativa e 0 suporte com adi~ao de hidr6xidos ou carbonatos.

- Metodo cerdmico, baseia-se na obten~ao da mistura s6lida, mecanicamente,

e posterior tratamento termico.

Embora estes metodos seJam eficientes para a dispersao, as propriedades

fisico-quimica dos catalisadores ficam limitadas as caracteristicas do suporte.

o numero e a propriedade dos sitios ativos bem como a cinetica de rea~ao

depende de varios fatores que podem ser controlados ou mesmo produzido pelo

metodo sol-gel de sintese. Estes fatores incluem: a) a alta area superficial; b) a

distribui~ao controlada de tamanho de poros; c) a boa estabilidade textural sob

condi~6es de prepara~ao e de rea~ao. Para catalisadores suportados tem-se ainda que:

d) a fase ativa pode ser dispersada homogeneamente.

o processo sol-gel e urn fen6meno no qual uma suspensao coloidal

transforma-se em gel pelo estabelecimento de liga~6es entre as particulas ou entre

especies moleculares, levando a forma~ao de uma rede s61ida tridimensional. Esta

estrutura permanece porosa e permeada pela fase liquida [25].

o termo sol e empregado para definir uma dispersao de particulas coloidais

(dimensao entre 1 e 100 nm) estavel em urn fluido, enquanto que 0 gel pode ser

definido como urn sistema formado pela estrutura rigida de particulas coloidais (gel

coloidal) ou de cadeias polimericas (gel polimerico) que imobiliza a fase liquida nos

seus intersticios [26]. Desse modo, os geis coloidais resultam da agrega~ao linear de

particulas primarias que s6 ocorre pela altera~ao apropriada das condi~6es fisico-

quimicas da suspensao. Por outro lado, os geis polimericos sao, geralmente,

preparados a partir de solu~6es onde promove-se as rea~6es de polimeriza~ao. Nesse

caso, a gelatiniza~ao ocorre pela intera~ao entre as longas cadeias polimericas

lineares.



A quimica do processo sol-gel e baseada em reayoes de polimerizayao

inorganica. Os precursores usualmente empregados sac soluyoes de sais inorganicos

ou alc6xidos dissolvidos em solventes organicos. Estes sac hidrolizados e

subsequentemente condensados levando a formayao de particulas coloidais ou de

cadeias polimericas [27].

As reayoes quimicas envolvidas no processo sol-gel podem ser descritas da

seguinte maneira [18, 25]:

1. Hidr6lise do precursor, levando a formayao de ligayoes M-OH.

- A hidroxilayao de precursores inorganicos e obtida principalmente pela

modificayao do pH da soluyao aquosa, resultando em:

2. Reayoes de condensayao.

Em ambas as rotas, a etapa posterior envolve reayoes de condensayao que

podem se processar por:

- olayao,

H
+ I

M-OH + H20-M ~ M-O-M + H20
+

H H
I I

M-OH + R O-M ~ M-O-M + ROH



M-OH + HO-M ~ M-O-M + H20

M-OH + RO-M ~ M-O-M + ROH

A condensayao via olayao envolve a reayao de hidroxo ou aquo ions

[M(OH)x(OH2)n_x](Z-X)+,onde x<n. Corresponde a uma substituiyao nucleofilica, na

qual M-OH e 0 nucle6filo e 0 ligante aquo e removido da esfera de coordenayao.

Desse modo, a labilidade da ligay8.o M-OH2 determina a cinetica de ola<;:ao, que

geralmente e bastante lenta.

A condensayao via oxolayao e observada na ausencia de ligantes aquo na

esfera de coordenayao do metal envolvendo a reayao de oxo-hidroxo-ions,

[MOx(OH2)n_x](n+z-x)+.Quando a esfera de coordenayao do metal esta saturada, pode

ocorrer a substituiyao nucleofilica. Neste caso, os grupos ligantes nao sac removidos

e a especie condensada e formada rapidamente.

A rede estrutural e afetada por parametros que alteram a cinetica destas

reayoes. Embora tanto a reayao de hidr6lise quanta a reayao de condensay8.o ocorra

simultaneamente e possivel favorecer uma em detrimento de outra, selecionando-se

condiyoes de sintese (razao aguaJalc6xido, diluiyao, temperatura, etc.) e catalisadores

apropriados (acido ou basico). Por exemplo, pode-se favorecer a etapa de hidr6lise

(nucleayao) usando-se acido como catalisador e uma elevada razao aguaJalc6xido. Os

catalisadores basicos, de urn modo geral, favorecem reayoes de condensayao.

Dependendo das caracteristicas fisico-quimicas do sol pode-se obter geis com

os mais diversos tipos de estrutura. Segundo Flory [28], os geis podem ser

classificados em quatro categorias:

1. Estruturas lamelares ordenadas: a estrutura lamelar paralela favorece a

ordem a longa distancia. As foryas entre as lamelas podem ser de natureza

eletrostatica ou de van der Waals.

2. Redes polimericas covalentes de estruturas desordenadas: possuem uma

rede tridimensional formada por unidades interconectadas por ligayoes covalentes,

estendendo-se tridimencionalmente sem ordenayao.



3. Redes polimericas formadas atraves de agregayao fisica,

predominantemente desordenada; sac polimeros lineares de tamanho finito e que se

interligam atraves de pequenas regioes cristalinas, ou a partir de estruturas helicoidais.

4. Estruturas particuladas desordenadas: sac sistemas floculados constituido

de particulas de geometria anisotropica. Tambem incluem-se geis cujas redes sao

reticulados de fibras.

As propriedades dos solidos obtidos pelo processo sol-gel dependem tambem

do procedimento de secagem dos geis. Durante esta etapa a textura do gel e

profundamente modificada. Tanto as unidades polimericas individuais, como a propria

estrutura podem quebrar devido as foryas capilares e interfaciais entre a parte solida e

a fase liquid a, provocando reayoes de condensayao ou rupturas adicionais entre os

polimeros. Este colapso irreversivel, da rede leva a uma grande variayao das

propriedades mecfmicas do material, a diminuiyao da area superficial e do volume de

poros [18,26].

2.1.1. Secagem Convencional

A secagem convencional consiste na eliminayao da fase liquida intersticial do

gel umido de maneira lenta, realizada em forno comum, a pressao atmosferica, sendo

o produto final chamado xerogel. Geralmente observa-se, em escala macroscopica, a

contrayao e ate a fragmentayao da estrutura. Estes eventos estao relacionados com as

tensoes mecanicas que aparecem na estrutura dos poros do gel devido a presenya de

interfaces solido-liquido-gas, no interior dos poros durante a secagem.

2.1.2 Secagem Supercritica

o problema do colapso e quebra da textura porosa dos geis pode ser

minimizado atraves da remoyao dos liquidos dos poros do material em condiyoes

supercriticas, ou seja, acima da temperatura critica (Tc) e da pressao critica (Pc)' do

liquido de sintese [18], como indica 0 diagrama de fases na Figura 2.2.



Figura 2.2: Diagrama de fases liquido-vapor (curva em negrito): A e B) Caminho
para 0 aumento de temperatura e pressao durante a secagem
supercritica; C) Ponto critico onde as densidades do liquido e do vapor
sao as mesmas [18].

Acima do ponto critico (C) do solvente nao existe descontinuidade entre a

fase liquid a e a gasosa. Desta maneira, as fon;as capilares e interfaciais que surgem

nas paredes dos poros sac eliminadas reduzindo as fon;as dirigidas para a contra9ao

[26]. Este processo de secagem e realizado com 0 gel umido em autoclave. 0

aquecimento e a eleva9ao da pressao seguem os caminhos descritos na Figura 2.2. A

pressao e a temperatura sac acrescidas de modo que a fase vapor nao e cruzada,

evitando assim 0 surgimento de bolhas do liquido nos intersticios do gel, causando 0

rompimento dos poros. 0 gel seco resultante e chamado aerogel, sua estrutura e mais

expandida em rela9ao ao xerogel e sua porosidade e maior.

A tabela I contem valores de Tee Pc para alguns solventes empregados na

sintese dos geis, cujos pontos criticos devem ser ultrapassados no processo de

secagem. Uma outra maneira de se manter 0 sistema na condi9ao supercritica e

utilizar 0 CO2 como gas extrator. A principal vantagem de se trabalhar com CO2 esta

no fato de se poder operar em condi90es menos drasticas de temperatura e pressao

critic as (Tabela I).



Tabela I: Ponto cntico de alguns solventes [18].

Substancia F6rmula Tc (oC) Pc (MPa)

agua H2O 374 22,0

di6xido de carbono CO2 31,1 7,36

etanol C2HsOH 240 7,93

propanol C3H7OH 263,7 5,0

Os catalisadores de oxidayao sac utilizados em uma vasta gama de reayoes de

importancia industrial. Oxidos metalicos, em que 0 estado de oxidayao dos cations

pode variar de uma unidade (CuO/Cu20) sac comumente empregados como

catalisadores de oxidayao. Quando cations de ambos estados de oxidayao estao na

superficie, aquele que possui urn eletron desemparelhado atua como sitio de adsoryao.

Uma ligayao covalente e formada entre 0 adsorbato e 0 cation. Este cation pode,

tambem, variar a valt~ncia formal, atuando no processo de transferencia eletronica

Em varios casos a malOr atividade e seletevidade (em oxidayao parcial)

depende de se atingir a razao 6tima entre os dois estados de oxidayao. Como

ilustrayao, cita-se a reayao hipotetica, abaixo:

Uma certa razao de Cu+/Cu2+ deve estar presente na superficie do catalisador

para otimizar simultaneamente os dois primeiros passos da equayao. A razao dos

estados de valencia pode ser variada de dois modos. Urn pela interayao dos reagentes

com 0 catalisador. Por exemplo, existe evidencia que uma certa razao estequiometrica

Cu -r/Cu -r+ pode ser alcanyada para melhorar 0 resultado na oxidayao do propileno

sobre CUxO. A razao 6tima e atingida ajustando a proporyao propilen%xigenio. 0

propileno reduz 0 6xido de cobre e 0 oxigenio 0 reoxida. 0 outro metodo de variayao
,', .• ,~•.•.• -.q ' .•" ,_.~ •••.-".--._._~ .• -, .•;.~~-.._ .. __ ..........-._ ....•....---'- _ ....•' "~~-_.•', ,-•.......•. ,.. ••....~_•..•.•..
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da razao dos estados de valencia e pelo ajuste da estequiometria do catalisador

durante uma prepara~ao [24].

Varios sistemas [29-31] tern mostrado depender da razao dos estados de

oxida~ao do par catienico redox (M+/M2+).Dentre eles destaca-se 0 oxido de vanadio

suportados sobre metais de transi~ao

o oxido de vamidio e urn catalisador bastante eficiente nos processos de

oxida~ao de organicos e tambem para a redu~ao, indireta, de determinados compostos

como no caso da redu~ao catalitica de NOx pela amenia. Varios autores [32]

atribuem sua atividade catalitica a dois estados de oxida~ao do vanadio, V4+ e V5+. 0

V205 na forma suportada interage com 0 suporte proporcionando a forma~ao de

gropos superficiais de vanadio naqueles dois estados de oxida~ao. No primeiro, V4+, 0

vanadio encontra-se na forma de grupos vanadis monomericos e no segundo, V5+, na

forma de gropos vanadatos polimericos. As estruturas destes grupamentos estao

representadas na Figura 2.3.

Vanadil
Monomerico

o
II

g~
Figura 2.3: Representac;ao esquemlitica de especies dispersas superficiais de

vamidio.

Os gropos vanadis sac especies monomericos dispersas do oxido de vanadio.

Sao identificados por espectroscopia no infravermelho ou Raman par uma estreita

banda, em 1030 em-I, devido ao modo vibracional de estiramento do radical v=o
[15,16,33]. Na presen~a de vapor de agua, esta banda alarga-se e passa a ser

observada na regiao de 900 a 1000 em-I, atribuida a grupos vanadis hidratados

[13,34]. Estas especies predominam em catalisadores com baixas propor~5es de oxido

de vanadio (ate 2,5%). Com a eleva~ao do conteudo de vanadio ocorre uma

progressiva polimeriza~ao dos grupos vanadis para vanadatos [4,13,16,33]. Estes sac

caracterizados par uma larga banda que se estende desde 830 a 960 em-I, referente a



composiyao dos sinais de deflexao angular de V-O-V, na regiao de 830 a 850 cm-I,

estiramento de V=O terminal de vanadatos polimericos, em 915 a 955 cm-I e 0

estiramento de grupos V=O pertencentes a grupos vanadis internos em 915 a

955 cm-I [15].

o tipo de suporte tern grande influencia na formayao das especies superficiais

e consequentemente na atividade catalitica do sistema. Dentre os oxidos normalmente

utilizados (Ti02, Ah03 e Si02) 0 oxido de titanio tern apresentado melhores

resultados [6,10,13].

A titania pode existir em duas formas cristalognificas mais comuns, anatasio e

rutilo. Em ambas, os atomos de titanio estao em sitios de coordenayao octaedrica. No

entanto a forma rutilo apresenta uma pequena distoryao da simetria octaedrica

perfeita. Anatasio e a forma mais estavel em baixas temperaturas e apresenta maior

area superficial, sendo assim a mais importante do ponto de vista da catalise. Ele pode

ser convertida para a forma rutilo atraves do aquecimento por volta de 700°C, sendo

que nesta forma ocorre urn reduyao de sua area superficial [35].

Varios trabalhos afirmam que a forma anatasio favorece a dispersao e a

formayao de grupos vanadis [7,11,16].

A razao metal/anion no Ti02 desvia-se significantemente do valor ideal na

qual a estrutura cristalina e baseada. Isso ocorre devido a existencia de multiplos

estados estados de valencia que 0 titanio pode apresentar (Ti3+, Ti4+). Esta nao

estequiometria ocasiona a formayao de defeitos na estrutura do cristal e altera varias

propriedades do material como por exemplo a sua condutividade eletrica e os

transportes difusionais. Urn caso import ante e a reduyao do Ti4+ para 0 Ti3Tque faz da

titania urn born semicondutor do tipo-n.



CAPITULO 3

TECNICAS E FUNDAMENTOS

Quando urn solido finamente dividido e colocado em contato com urn gas em

urn sistema fechado, ocorre a diminui~ao progressiva da pressao parcial do gas e urn

aumento do peso do solido. As moleculas superficiais de urn solido experimentam

fon;as resultantes diferentes de zero pois estao ligadas numa extremidade as

moleculas das camadas mais intemas do mesmo e na outra extremidade tern liga~5es

incompletas. Para satisfazer este desbalan~o de for~as moleculares ou atomicas, as

moleculas superficiais atraem moleculas gasosas ou liquida. Esse fenomeno e

denominado de adsor~ao [36]. A forma mais frequente de se saber 0 tipo de intera~ao

existente entre urn gas e urn solido e atraves da medida de isotermas de adsor~ao.

Entende-se, por isotermas de adsor~ao, a rela~ao entre a quantidade de gas adsorvida

por unidade de massa de solido, a uma dada temperatura a diferentes press5es de gas.

Atraves dessas isotermas e possive! determinar area superficial especifica, tamanho e

distribui~ao de poros e 0 mecanismo de adsor~ao.

Existem dois tipos de adsor~ao: adsor~ao fisica (ou fisissor~ao) e adsor~ao

quimica (ou quimissor~ao). A distin~ao entre adsor~ao fisica e adsor~ao quimica e

bastante nitida, sendo:

a) adsor(:a.ojisica, causada pelas for~as de intera~5es moleculares, as quaIs

constam de atra~5es entre dipolo permanentes, dipolos induzidos e quadrupolos. Por

esta razao, ela tambem e designada por adsor~ao de van der Waals, sendo companivel

a condensa9ao de urn vapor ou a liquefa~ao de urn gas.



b) adson;iio quimica, por outro lado, envolve 0 rearranJo dos eletrons

pretencentes ao gas e ao solido levando a formayao de ligayoes quimicas. Em outras

palavras, a quimissoryao pode ser encarada como uma reayao quimica que se

restringe a camada superficial do solido.

A adsoryao fisica tern como caracteristica principal 0 fato de que quase todo

gas pode ser removido por evacuayao a mesma temperatura [37]. As outras

caracteristicas sao:

- a adsoryao e acompanhada por liberayao de calor sem a formayao de

ligayoes quimicas.

- as moleculas adsorvidas estao fisicamente livres para cobrir toda a superficie,

podendo ser utilizadas para calcular a area superficial do material.

- a superficie pode ser coberta por mais de uma camada de adsorvente,

permitindo assim a medida do volume dos poros.

- a adsoryao fisica nao ocorre em temperaturas elevadas.

- uma vez que 0 processo de adsoryao nao envolva energia de ativayao como

na adsoryao quimica, ele pode ser rapidamente concluido, exceto quando os poros

sao muito pequenos, os quais dificultam a difusao das moleculas.

A quimissoryao, por envolver 0 estabelecimento de ligayoes quimicas entre 0

gas e 0 solido, limita-se a uma (mica camada (monocamada) de moleculas ou atomos

adsorvidos. Na adsoryao quimica exige-se evacuayao a altas temperaturas para

remoyao parcial do gas adsorvido [38].

Para urn solido de composiyao e textura definidas, 0 volume (V) adsorvido a
temperatura constante (T) depende somente da pressao de equilibrio (P), de tal forma

que:

sendo Po a pressao de saturayao do gas.

Esta equayao representa a isoterma de adsoryao que pode ser obtida

experimentalmente medindo-se a quantidade de gas adsorvido para valores crescentes

de pressao ate atingir a de saturayao (P/Po=l). Fazendo-se 0 caminho inverso, a partir

de Po, obtem-se a isoterma de dessoryao. Na maioria dos casos as curvas nao sao



coincidentes, resultando em uma histerese. 0 perfil das isotermas de adsoryao e a

histerese fomece informayoes a respeito da textura do solido [37].

Baunauer, Deming, Deming e Teller propuseram uma classificayao (BDDT),

ilustrada na Figura 3. 1, que associa a forma das isotermas de adsoryao as dimensoes e

caracteristicas dos poros presentes no solido[36,39].

Figura 3.1: Tipos de isotermas de adson;ao na classifica<;ao BDDT: V e 0 volume
do gas adsorvido, PlPo e a pressao relativa e Po a pressao de satura<;ao.

Isoterma tipo I: este tipo de isoterma ocorre quando a adsoryao e limitada a

poucas camadas moleculares. Ela e encontrada em sistemas que apresentam

microporosidade (diametro de poro < 20 A), onde os poros excedem urn pouco 0

diametro molecular do adsorvente (no caso de adsoryao fisica), ou em sistemas que

deixam de adsorver 0 gas (adsoryao quimica) a uma pressao relativamente inferior a

saturayao do gas.

Isoterma tipo II: esta isoterma e 0 tipo mais comumente encontrada' em

medidas de adsoryao e ocorre em sistemas nao porosos ou com poros cujo diametro

sac superiores aos microporos, podendo ser mesoporos (entre 20 e 500 A) ou

macroporos (acima de 500 A). 0 ponto de inflexao ou joelho da isoterma

corresponde a ocorrencia da formayao da primeira camada adsorvida que recobre

toda a superficie do material.



Isoterma tipo III: ocorre quando 0 calor de adsor~ao e menor do que 0 calor

de liquefa~ao do adsorvente. Assim, a adsor~ao e facilitada devido a intera~ao do

adsorvente com a camada adsorvida ser maior que a intera~ao com a superficie

adsorvedora.

Isoterma tipo IV: ocorre em materiais que possuem uma popula~ao maior de

poros entre 15 e 1000 A

Isotema tipo V: ocorre em materiais com interavoes muito fracas entre

adsorvente e adsorbato. A distribui~ao mais freqllente de poras e de 15 a 1000 A

Figura 3.2: Tipos mais freqiientes de histerese em isotermas de adson;ao e a
relac;:aocom 0 tipo de poros: Po e a pressao de saturac;:ao e P a pressao
de equilibrio.

A histerse e urn fenomeno que resulta da diferen~a entre 0 mecanismo de

condensa~ao e evapora~ao do gas adsorvido. Este processo ocorre em diferentes

valores de pressao relativa, e sua forma e determinada principalmente pela geometria

dos poros [36].

Os tipos mais freqiientes de histereses observadas nos s6lidos podem ser

classificados, segundo IUP AC (Intemacional Union of Pure and Applied Chemistry),

em quatro tipos HI, H2, H3 e H4 [36,40], mostrados na Figura 3.2.

A histerese do tipo HI e encontrada em materiais cujos poros sac regulares de

formato cilindrico e/ou poliedros com as extrernidades abertas; 0 tipo H2 e formada

pela composi~ao de poros cilindricos abertos e fechados com estrangula~oes,

resultando numa morfologia irregular, tipo garrafa. No tipo H3, os poros apresentam

formatos de cunhas, cones e ou placas paralelas. Neste sistema, 0 mecanismo de

evapora~ao e praticamente 0 mesmo da condensa~ao e a histerese quase nao existe. 0

tipo H4, ocorre em s6lidos cujo raio do poro rp e menor do que 13 A , ou seja,

mtcroporos com dimensoes das moleculas de adsorbato com morfologias nao

definidas.



3.2 Area Superficial

Uma das maneiras mais simples de se determinar a area superficial total de

sistemas porosos e atraves do metodo de adsor~ao gasosa. Basicamente, as tecnicas

de adsor~ao envolvem a determina~ao da quantidade de gas necessaria para formar

uma camada monomolecular na superficie estudada. 0 numero de moleculas

necessario para formar esta camada pode ser calculado atraves do volume de gas vrn

requerido para recobrir inteiramente a superficie de s6lido [41]. Conhecendo-se a area

S ocupada por molecula, a area superficial (Sw) do material estudado pode ser

determinada pela equa~ao:

S = VrnsN
w M

onde N e 0 numero de Avogadro eM 0 volume molar do gas.

Varios modelos sac propostos na literatura para descrever os fenomenos de

adsor~ao resultando em express6es matematicas distintas para a equa~ao (2). as de

maior destaque sac os tratamentos considerados por Langmuir e por Bruanauer,

Emmett e Teller - BET. Na teoria de Langmuir [42] toma-se a adsor~ao como urn

processo quimico e assume-se que as moleculas sac adsorvidas em unica camada. A

equa~ao obtida por Langmuir para representar 0 fenomeno e mostrada abaixo:

PIP
-=--+-
Va Vrnb Vrn

onde Va e 0 volume de gas adsorvido it pressao P, Vrne 0 volume adsorvido quando

uma superficie inteira e recoberta por uma camada monomolecular e b e uma

constante.

Em temperaturas baixas e it press6es pr6ximas da pressao de satura~ao do

gas, a concordancia entre os dados experimentais e a teoria de Langmuir e geralmente

pobre. Nestas condi~6es, pode-se acreditar que as moleculas adsorvidas formem

camadas multimoleculares. No tratamento de BET [39] assume como conceito basico

que as for~as ativas na condensa~ao de vapores sac as responsaveis pela energia de

liga~ao de adsor~ao de multicamadas. Utilizando este conceito, Brunauer, Emmet e

Teller chegaram it seguinte expressao matematica que e uma extensao da equa~ao de

Langmuir (4):



P =_I_+(C-l)P
Va(po - p) VmC VmCPo

(E] - E2)
C=exp--- RT

onde, E) e 0 calor de adson;ao da primeira camada adsorvida, E2 e 0 calor de

liquefayao do gas adsorvente, R a constante dos gases eTa temperatura (em Kelvin)

Nota-se que as hip6teses contidas no modelo BET desprezam as

heterogeneidades na superficie dos s6lidos, importantes para baixos valores de

pressao, e as interayoes entre as moleculas adsorvidas, que modificam as isotermas a

altas pressoes. Isso torna a equayao (5) valida somente para 0 intervalo de pressoes

relativas (PolP) compreendido entre 0,05 e 0.35. Nesse dominio de pressao, a

variayao linear de P/V(P - Po) em funyao de PlPo permite determinar os valores Vme

C a partir dos coeficientes angular b, e linear a da reta resultante. Os valores de Vme

C se relacionam com a e b da seguinte forma:

V =_1_
m a+ b

C=_a_
b + 1

A area especifica SSET e tomada como 0 valor mais provavel da area que mede

a superficie de urn gram a de s6lido, ela e definida como a area superficial recoberta

por uma molecula de gas multiplicada pelo numero de moleculas contidas em Vm.

Assim sendo, tomando-se 0 valor de Vm nas condiyoes normais de temperatura

(273 K) e pressao (760 mmHg) e considerando-se a adsoryao do nitrogenio it 77 K,

Para pressoes relativas entre 0,05 e 0,35 a equayao de BET des creve

satisfatoriamente os cinco tipos de isotermas representados na Figura 3.1.

No entanto, e importante ressaltar que a determinayao da area especifica a

partir desse modele e valida somente para as isotermas do tipa II e IV. 0 valor de



SBET nao representa a area superficial real dos s6lidos, que resultam as isotermas do

tipo I, III e V.

As isotermas do tipo III e V sac caracteristicas de sistemas com calor de

adsoryao quase nulo, envolvendo pequenos volumes de gas, sendo frequentemente

observadas em corpos sinterizados com area inferior a 5 m2g-1
.

As isotermas do tipo I sac caracteristicas de s6lidos contendo poras com

dimensoes inferiores a 20A, classificados como micraporas, cujo tamanho e muito

pr6ximo ao das moleculas utilizadas nas medidas. Nessas condiyoes, 0 recobrimento

total da superficie por uma monocamada e questionavel. Assim, a determinayao de Vm

e conceitualmente incoerente [37].

As histereses do tipo HI , H2 e H3 (Figura 3.2) sac tipicas de materiais

contendo poras de dimensoes entre 20 a 1000 A, denominados mesoporos. Neste

caso, a condensayao do gas ocorre a uma pressao (P) inferior a pressao de satura<;ao

(Po) devido ao raio de curvatura (r) do capilar (pora). Esse fenomeno e descrito pela

equayaO de Kelvin [36]:

onde VL e 0 volume molar do liquido (gas condensado no capilar), y a tensao

superficial, <I> represent a 0 angulo de contato liquido-s6lido, R a constante universal

dos gases, T a temperatura absoluta e f e urn fator que depende da forma do menisco

formado pelo liquido.

Os caJculos baseados na equayao de Kelvin sac validos somente para poras

com dimensoes entre 20 a 1000 A de diametra. Na pratica, 0 limite superior (1000 A)

depende da confiabilidade do transdutor de pressao empregado, uma vez que

pequenas variayoes de pressao causam grandes alterayoes do raio do pora, quando

PlPo apraxima-se de 1. Por outro lado, a equayao acima e baseada na Termodinamica

Classica, 0 que impossibilita a aplicayao em sistema contendo poras de dimensoes

semelhantes as das molecula do gas adsorvido [37].



3.4 Microscopia Eletronica de Varredura (MEV)

A microscopia eletr6nica de varredura permite caracterizar a superficie dos

materiais, sua topografia, dimens5es dos graos, homogenidade e dispersao das

particulas com dimens5es entre 2 - 50 nm.

A imagem formada pelo microsc6pio eletr6nico e originada a partir da

varredura feita por urn estreito feixe de eletrons na superficie do material analisado.

Estes eletrons sofrem varios tipos de intera~5es com os Momos superficiais, dentre as

quais estao os processos de espalhamento elastico, responsavel pela emissao de

eletrons retroespalhados e 0 de espalhamento inelastico, que leva a emissao de

eletrons com baixa energia entre 5 e 50 eV, chamados eletrons secundarios [43,44].

Os eletrons retroespalhados e secundarios sac detectados pelo microsc6pio

eletr6nico de varredura para a farma~ao da imagem da especie analisada.

o contraste topografico observado nas cores preto e branco das Imagens,

surgem devido a dependencia do angulo de incidencia entre 0 feixe e a superficie do

material e tambem da posi~ao do detector. Dependendo deste angulo, 0 numero e a

trajet6ria dos eletrons retroespalhados e 0 numero de eletrons secundarios pode variar

[43]. Quanto maiar far 0 numero de eletrons retroespalhados e secundarios emitidos

pela superficie, mais brilhante sera a imagem obtida. Isto ocorre em regi5es dos

contomos de graos e eleva~5es da superficie.

3.4.1 Instrumenta~ao

A Figura 3.3 e urn diagrama esquemMico que mostra os varios componentes

de urn MEY.

o canhao de eletrons fomece a fonte de eletrons. Estes sac emitidos de urn

filamento de tungstenio aquecido e acelerados a uma voltagem que varia de 0,5 kV a

30 kY. Duas ou tres lentes condensadores sac usadas para diminuir 0 feixe de eletrons

ate uma pequena secyao transversal de 5-50 nm de diametro. As lentes mais pr6ximas

da amostra, chamadas lentes objetivas, focam a parte colimada do feixe sobre a

superficie da amostra.
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Figura 3.3:Diagrama esquem<itico do microscopio eletronico de varredura [45].

A imagem e formada atraves da varredura do feixe na superficie da amostra

estando este em sincronismo com 0 feixe de varredura dentro do tubo de raios

cat6dicos do monitor de video. As bobinas de varredura utilizadas para defletir 0 feixe

atraves da amostra sao, em geral, localizadas dentro das lentes objetivas.

Abaixo das lentes objetivas, encontra-se a camara de amostras, urn espa'Y0que

contem 0 detector de eletrons, uma linha de vacuo e 0 carro de amostras. Varias

amostras sac colocadas ap6s serem fixadas num suporte metalico e recobertas com

uma fina camada de ouro. Este carro pode ser inc1inado em rela'Yao ao detector para

aumentar a capta'Yao dos sinais e tambem rotaciona a amostra para mudar 0 campo de

visao.

Durante a obten'Yao de Imagens, as amostras sac continuamente

bombardeadas por eletrons. Quando a carga suficientemente grande pode defletir

tanto os e1etrons incidentes quanta os emitidos, prejudicando a forma'Yao da imagem

Para previnir este efeito a amostra deve ser suficientemente condutora para que a

corrente armazenada passe para urn terra eletrico atraves do carro de amostras, para

tanto recobre-se as amostras com uma fina camada de substancia condutora, como

por exemplo ouro ou carbono.



Os eletrons retroespalhados possuem energia suficiente para excitar 0

detector. Porem os eletrons secundarios por serem de baixa energia, devem ser

impulsionados, por urn potencial de +500 V, pelo coletor, na direc;ao do detector. Os

eletrons que chegam ao detector sac acelerados por urn potencial de +12 kV e

colidem com 0 cintilador produzindo luz que e entao convertida para urn sinal

eletrico amplificado atraves de uma fotomultiplicadora. Este sinal ira modular a

intensidade do tubo de raios cat6dicos para formar a imagem da amostra no video.

Os efeitos de interferencia causados pelo espalhamento de radiac;oes

eletromagneticas de pequeno comprimento de onda (raios-X) pelos materiais, em

particular os catalisadores, informam sobre as estruturas e em alguns casos, sobre as

estruturas superficiais destes s6lidos. A tecnica tambem e utilizada para a

identificac;ao de fases cristalograficas, monitorac;ao da cinetica de transformac;ao e

para estimar 0 tamanho de particulas, tendo como vantagem a aplicadac;ao in situ.

Os raios-X sac suficientemente energeticos para penetrarem nos s6lidos. Logo

sac apropriados para investigarem sua estrutura intema. Uma fonte convencional

desta radiac;ao consiste de urn alvo metalico bombardeado por urn feixe de eletrons,

resultando numa emissao continua de raios-X. Neste processo, cada eletron que

colide com urn atomo do alvo e desacelerado e urn f6ton de energia na regiao dos

raios-X e produzido [45]. Outra maneira de gerar esta radiac;ao e excitando os atomos

do alvo. Este processo fomece linhas acentuadas no espectro [46].

A linha Ka do cobre de energia 8,04 eVe comprimento de onda de 0,15418

nm e constantemente usada para produc;ao de raios-X. Tal fenomeno ocorre pela

cria9ao de urn "buraco" na camada K que ao ser preenchido por urn eletron da

camada L, emitem urn quanta de raios-X. A radiac;ao Kp e emitida quando este buraco

e preenchido por urn eletron da camada M.

o processo de difrac;ao de raios-X e 0 espalhamento elastico dos f6tons desta

radia9ao pelos atomos do material analisado que estao dispostos numa rede cristalina

[45]. Quando urn feixe de raios-X atinge a superficie de urn s6lido cristalino num

determinado angulo e, uma pon;:ao da radia9ao e espalhada peia camada de atomos



superficiais. A pon;ao nao espalhada do feixe penetra na segunda camada de Momos,

onde uma outra fra~ao e espalhada, e 0 restante passa para a terceira camada, como

esta representado na Figura 3.4. Para que ocorra a difra~ao de raios-X, 0

espa~amento entre as camadas de atomos deve ser da ordem da radia~ao incidente e

os centros espalhadores devern estar espacialrnente distribuidos em urn carninho

altamente regular [46].

Figura 3.4: Fenornenos envolvidos na difrac;ao de raios-X: espalharnento dos raios-
X pelos :itornos de urn crista!: espalharnento de raios-X por cristalitos:
(Metodo do Po): condic;oes para que ocorra interferencia construtiva
entre os feixes espalhados e representac;ao do angulo 28 [47].

As condi~5es para que ocorra interferencia construtiva dos feixes espalhados

pelos pIanos do cristal e dada pela Lei de Bragg (Figura 3.4):

onde A e 0 cornprirnento de onda, d e a distancia entre dois pIanos, 8 e 0 angulo entre

o raio-X incidente e 0 plano da rede, n e urn nurnero inteiro, charnado de ordem de

reflexao.

Os raios-X serao refletidos pelo cristal sornente se 0 angulo de incidencia

satisfaz a condic;ao:

8 nJ.sen =-
2d
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a interferencia em outros angulos sera destrutiva.

A analise de difratometria de raios- X de urn p6 policristalino e feita com uma

fonte estacionaria, usualmente os radial;:ao Ka do Cu e urn detector m6vel, os quais

exploram a intensidade da radial;:ao difratada como fiml;:aodo angulo 28 entre 0 feixe

incidente e 0 difratado, apresentado na Figura 3.4. As linhas de difral;:ao ocorrem

devido uma pequena fral;:ao das particulas do material que estarao orientadas em urn

angulo 8 adequado com 0 feixe incidente, proporcionam a interferencia construtiva.

Rotacionando a amostra durante a medida, 0 numero de particulas que contribuem

para a difral;:ao e acentuado. Os angulos de maxima intensidade possibilitam a

verifical;:ao de fases cristalograficas presentes no material.

Uma das mais importante aplical;:ao da espectroscopia de infravermelho em

catalise e na identifical;:ao de atomos ou grupos quimicos presentes na superficie do

catalisador. 0 estado de oxidal;:ao, a natureza ou a disposil;:ao espacial dos grupos

superficiais sao, em principio, responsaveis pela atividade e seletividade dos

catalisadores.

A radia9ao infravermelha e classificada em tres categorias como indica a

Tabela II: Classifical;:ao da Radial;:ao Infravermelha [45].

Regiao Comprimento Energia Numero de Movimentos
de Onda (~m) (meV) Onda (cm-I) detectaveis

Infravermelho 1000 - 1 1,2 - 1240 10 - 10000

Distante 1000 - 50 1,2 - 2,5 10 - 200 Vibra90es de
Rede

Medio 50 - 2,5 25 - 496 200 - 4000 Vibral;:oes
moleculares

Proximo 2,5 - 1 496 - 1240 4000 - 10000 Sobretons

Entre elas, a malS indicada para caracterizar os grupos superficiais e 0

infravermelho-medio, onde os modos vibracionais das especies quimicas ou das redes

s6lidas sac excitadas pela absor9ao de radial;:ao nesta regiao. Possibilitando identificar



os gropos superficiais a partir da frequencia de vibra9ao. Entretanto, durante a

transic;ao deve ocorrer a mudanc;a no momenta de dipolo da especie quirnica [45].

Todas as rnoleculas possuern niveis de energia rotacionais e vibracionais. As

transic;6es entre niveis vibracionais ocorrern pela absorc;ao de f6tons com frequencias

v na regiao do irfravermelho rnedio (Tabela II). Para pequenos desvios dos atornos a

partir de suas posic;6es de equilibrio, a energia potencial V(r) pode ser descrita por

equac;6es sernelhantes a de urn oscilador harmonico:

onde V(r) e 0 potencial de interac;ao atornica, rea distancia entre os Mornos na

vibrac;ao, req e a distancia de equilibrio entre os atornos, K e a contante de for9a da

ligac;ao para vibrac;ao. Os niveis correspondentes da energia vibracional estao

mostrados na Figura 3.5, e a relac;ao entre as energias envolvidas no processo pode

ser representada pelo seguinte conjunto de equac;6es:

onde En e a energia do nivel vibracional n, n e urn inteiro, h e a contante de Planck, v

e a frequencia de vibrac;ao, K e a constante de forc;a da ligac;ao, Jl e a rnassa reduzida,

rnj e a rnassa dos Mornos que vibrarn.
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Figura 3.5: Representa<;:ao dos niveis vibracionais de uma molecula diatomica [47].
Potencial harmonica: aproxima<;:ao com oscilador harmonico:
Potencial de Morse: niveis de energia vibracional considerando a
quebra da liga<;:ao.

As frequencias vibracionais aumentam com 0 aumento 0 comprimento das

liga90es e com a diminuiC;aoda massa dos Momos vibradores.

Transi90es permitidas, nas aproximac;oes harmonicas, sac as transic;oes em

que 0 numero quantico da vibrac;ao muda de uma unidade. A regra geral de selec;ao

para a absor9ao de urn foton na espectroscopia infravermelho e que 0 momento de

dipole de uma molecula mude durante a vibrac;ao.

A aproxima9ao harmonica e valida somente para pequenos desvios dos

atomos de sua posic;ao de equilibrio. A grande falha do uso do potencial harmonico e
que a ligac;ao entre os Momos nunca se quebra. 0 Potencial de Morse (Figura 3.5) e
mais realistico e a variaC;ao da energia de ligac;ao com a distancia interatomica e
descrita pela equaC;ao:

VCr) = D( 1- e__(r_r",)2) - D
onde VCr) e 0 potencial interatomico, rea distancia de equilibrio ente os atomos em

vibra9ao, req e a distancia de equilibrio entre os Momos, D e a energia de dissociac;ao

total da ligac;ao e ~ e 0 parametro que controla a inclinac;ao do poc;o de potencial.

Na representac;ao do potencial pelo Morse, os niveis de energia ja nao sao

mais igualmente espac;ados e os sobretons, isto e, transi90es vibracionais com ~n > 1,

sac permitidas



o numero de diferentes modos vibracionais experimentados por uma molecula

poliatomica, de N chomos, possui 3N graus de liberdade, sendo tres destes devido a
movimenta9ao translacional e tres, a movimenta9ao rotacional da molecula. Portanto

o numero de vibra90es, ou seja, de modos normais de vibra9ao sera (3N-6). Para uma

molecula linear dois graus de liberdade sac suficientes para descrever os movimentos

rotacionais. Entao, 0 numero de modos normais de vibra9ao sera (3N-5).

Em moleculas poliatomicas, consideram-se quatro tipos de vibra90es, Figura

3.6, cada qual com urn simbolo caracteristico:

VV
Simetrico Assimetrico

(a) Vibra~i1es de Estiramento

- as vibra90es de estiramento (v), envolvem mudan9as na distancia

interatomica ao longo do eixo da liga9ao entre dois atomos.

- vibra90es angulares (8), caracterizada pela mudan9a no angulo entre duas

liga90es que pod em ser em quatro formas diferentes: rocking, cissoring, twisting e

wagging,

- vibra90es angulares fora do plano (y), nas quais urn atomo oscila fora do

plano, constituido por no minimo tres atomos vizinhos,

- vibra90es de torsao ('1:), mudan9a do angulo entre dois pIanos de chomos.



Geralmente, a frequencia destas vibra~5es decrescem na ordem v>8>y>'t .

Alem disso, as vibra~5es de estiramento sao subdivididas em simetricas e assimetricas

(Va e Vas). Nem todas os modos vibracionais da molecula podem ser observados pois a

absor~ao de urn f6ton no infravermelho s6 ocorre caso haja mudan~as no momenta de

dipole durante a vibra~ao. A intensidade da banda no infravermelho e proporcional a

esta altera~ao no momento dipolar [45,47].

o numero de picos no espectro e geralmente menor do que 0 esperado pois a

molecula po de ter uma simetria tal que a vibra~ao nao resulta numa mudan~a de

dipole ou as energias de duas ou mais vibra~5es podem ser identicas ou ainda a

intensidade de absor~ao ser tao pequena que nao e detectada.

Ocasionalmente numero maior de picos sao observados devido a presen~a de

sobretons que ocorrem em dois ou tres tempos de frequencia de urn pico fundamental.

Alem disso, combina~5es de bandas podem ocorrer, quando urn f6ton excita dois

modos vibracionais simultaneamente levando ao deslocamento das bandas de

absor~ao de certos agrupamentos para outras regi5es do espectro. Isso ocorre quando

houver atra~ao de eletrons por urn grupo substituinte vizinho, tensao angular e/ou

pontes de hidrogenio [45,37].

3.5.2 Espectrofotometro

o equipamento mais adequado para a obten~ao dos espectros no

infravermelho sac Espectrofotometros por Transformada de Fourier (FTIR) que

consistem basicamente de urn Interferometro de Michelson, aclopado a urn

computador que realiza a Transformada de Fourier do sinal para que a intensidade da

radia~ao infravermelha seja uma fun~ao da sua frequencia V ou do numero de onda

V-I (cm-I
). A vantagem deste sistema frente aos espectrofotometros utilizando

elementos dispersivos e a otirniza~ao da razao sinal-ruido atraves da obten~ao de

varios espectros num curto intervalo de tempo. Os materiais a serem analisados sao

prensados com KBr ou mesmo puros na forma de pastilhas e colocados

perpendicularmente ao feixe de infravermelho. A radia~ao absorvida ou transmitida e

detectada e tratada pela Transformada de Fourier. Alguns equipamentos de FTIR

possuem, como acess6rio, urn sistema de detec~ao fotoacustico [45].



o sistema de detec~ao por fotoacustica permite obter 0 espectro de adsor~ao

ou transmissao nas regioes de ultravioleta, visivel e infravermelho em s6lidos,

semis6lidos ou liquidos opacos, cujos espectros sac dificeis de serem obtidos par

tecnicas convencionais, devido a problemas de espalhamento e reflexao de radia~ao

incidente pelas amostras.

o efeito fotoacustico e observado quando urn gas dentro de uma cela fechada

e irradiado com urn feixe num comprimento de onda que pode ser absorvido pelo gas

e e interrompido peri6dicamente (chopped).

A radiayao absorvida causa peri6dicos aquecimentos do gas, que resultam em

flutuayoes regulares de pressao dentro da camara. A taxa do interrompimento da

radia~ao, estando na regiao de frequencia acustica, gera pulsos de pressao que pod em

ser detectados por urn sensivel microfone. A radia~ao refletida ou espalhada nao

sensibiliza 0 microfone, portanto nao interferem [45]. Em s6lidos, 0 efeito e similar. A

radia~ao absorvida pela amostra excita os modos vibracionais da molecula, a energia

vibracional causa urn aumento de energia termica do material e 0 calor se difunde da

superficie para 0 gas dentro da cela. A expansao termica deste gas causa varia~oes de

pressao que sac detectadas pelo microfone. 0 espectro e obtido registrando-se a

reposta do microfone em fun~ao do comprimento de onda da luz incidente.



CAPITULO 4

MATERIAlS E METODOS

Catalisadores V20s/Ti02 foram sintetizados nas proporyoes de 3%, 6% e 9%

da fase ativa, V20S, sobre 0 suporte Ti02 por via sol-gel, a partir de reagentes com

pureza analitica. Inicialmente uma quantidade desejada de metavanadato de amonia

(NIL V03), marca Fluka, foi dissolvida em uma soluyao aquosa de acido nitrico

(HN03), marca Synth. A total solubilizayao do ~ V03 foi obtida com a aplicayao de

ultrassom (Sonicator model W 385) durante urn minuto. Ap6s a solubilizayao, esta

soluyao foi adicionada a uma segunda que consistia de tetraisopropil-ortotitanato

Ti(OC4H9)4, marca Fluka, dissolvido em alcool isopropilico (CH3(OH)CH3), marc a

Merck, sob agitayao. As quantidades de reagentes utilizados estao descritos na tabela

III, onde a coluna 1 represent a a composiyao nominal final dos catalisadores e as

demais colunas mostram as razoes molares dos materiais de partida, expressas em

razao molar, exceto HN03/iPr que esta expresso em razao volumetrica. Na tabela,

Ti = Ti(OCJ19)4, V = ~ V03, iPr = Isopropanol e HN03 = Soluyao aquosa 6M de

HN03. A gelatinizayao do material se deu dentro de poucos segundos e uma maior

homogeneidade do gel foi obtida com a aplicayao de ultrassom por cerca de J,5

minutos. Tambem foram preparados geis para a obtenyao do Ti02 para referencia,

seguindo 0 mesmo procedimento, sendo que a primeira soluyao era composta apenas

de uma soluyao aquosa de acido nitrico.



Tabela - III: Quantidades usadas na preparar;ao dos geis.

Compo %peso Ti/iPr H2O/Ti+V HN03/iPr HN03/Ti
3%V2Os/Ti02 0,26 7,87 0,44 1

6% V20SITi02 0,26 7,57 0,44 1

9%V2Os/Ti02 0,26 7,27 0,44 1

Ti02 0,26 8,73 0,44 1

Apes a gelatinizar;ao deixou-se em repouso por 24,0 h it pressao e

temperatura ambiente para maturar;ao dos geis. A secagem foi realizada por dois

diferentes metodos

1- Secagem convencional: realizada em uma estufa, it pressao ambiente, sendo

o produto final chamado xerogel. 0 material foi aquecido it 75°C por 2,0 h para a

elirninar;ao dos solventes de sintese e depois it 110°C por 2,0 h. Posteriormente 0

xerogel foi calcinado it 450°C por 16,0 h em uma mufla.

2- Secagem supercritica com CO2: realizado em uma autoclave, mostrada na

Figura 4.1. Esta autoclave consiste de urn vasa cilindrico em ar;o inoxidavel 316 com

volume interno de 2 litros, hermeticamente fechado com auxilio de urn "o-ring" de

teflon. A tampa possui urn man6metro em a90 inoxidavel com capacidade de 250 atm

e duas valvulas-agulhas tambem em inex 316 de 1/8" sem costura.

Apes a colocar;ao da amostra na autoclave, foi introduzido CO2 ate atingir

uma pressao de 60 atm. A temperatura foi elevada a uma taxa de 5 °Cmin-1 ate

250°C. A pressao final, apes estabilizada a temperatura, foi de aproximadamente

85 atm, permanecendo por 2 horas nestas condi90es.
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Apos este periodo a valvUla de saida foi aberta, e 0 fluxo de CO2 fixado em

6,0 L h-1 durante 1,0 h. Em seguida 0 sistema foi relaxado e purgado com N2 a

5L min-1 . As condiyoes adotadas sac mais eficientes, pois esHio acima do ponto

critico do dioxido de carbono que e de Tc=31, 1 °c e Pc=75,4 atm.

Apos a secagem 0 material, agora chamado aerogel, foi mantido it 110°C par

2,0 h em mufla e em seguida calcinado it 450°C por 16,0 h. 0 aumento de

temperatura de 110 a 450°C se fez a uma taxa de 5 °c min-1 .

A caracterizayao textural de materiais porosos envolve normalmente medidas

de area superficial, isotermas de adsoryao e distribuiyao do volume de poros.

As isotermas de adsoryao de N2 foram obtidas utilizando-se urn Analisador de

Adsoryao Fisica marca Micromeritics, modelo AccSorb 21OOE.

Urn esquema simplificado do aparelho esta mostrado a seguir:



Medidorde
Pressilo

Tubula~o do Sistema
(volume Vd e temperatura T. )

Tubula~iio Intermediaria
(volume V, e temperatura Ti)

Amostra II

temperatura T.

A quantidade de gas em qualquer selYaodo sistema e uma funlYaode pressao,

volume e temperatura. 0 gas N2 e admitido em quantidades incrementais. Inicialmente

ele e distribuido ao longo da tubulalYao do sistema (com as valvulas de comunicalYao

entre os tubos de amostra e sistema de tubulalYao fechadas) de volume Vd a

temperatura Td e uma pressao PI. Entao, abre-se a valvula de comunicalYao do porta

amostra, 0 gas se expande para ocupar 0 novo espalYo e uma nova pressao de

equilibrio, P2, e estabelecida. 0 gas fica distribuido entre a tubulalYao principal, porta

amostra e parcialmente adsorvido na amostra. As temperaturas estabelecidas sac

respectivamente Td, Tj e Ts. 0 balanlYopara esta redistribuilYao e dado pela equalYao

PI Vd = Pc Vd + Pc V, + Pc Vs + 760Va

Td Td Ti Ts 273

onde V,. Vi e Va sao, respectivamente, 0 volume de espalYo livre sobre a amostra

(volume morto), 0 volume da tubulalYao de interconeclYao e 0 volume de gas



removido pela adsor~ao, sendo 0 volume adsorvido expresso em condi~6es padr6es

(760 mmHg eO °C).

Quando 0 processo e repetido com uma segunda quantidade de gas, a pressao

final anterior se toma a base da pressao de equilibrio, P, e a equa~ao de balan~o

material se toma:

PIVd + PV, + PVs = P2 Vd + P2 Vs + 760Va

Td T, Ts Td Ts 273

Incluindo-se a corre~ao citada aClma, e dividindo-se a equa~ao (19) pela

massa da amostra Wa, para normalizac;:ao,a equac;:aose toma:

A substitui~ao dos valores experimentais de varias adic;:6esseguidas de gas,

com 0 fator de corre~ao da Lei dos Gases Ideais para baixas temperaturas, a equa~ao

(20) result a em uma serie de valores Va para as varias press6es finais P2. Urn grafico

de ValWa contra P2IPo , sendo Po a pressao de satura~ao determinada pela temperatura

da amostra durante a medida, fomece a isoterma de adsor~ao. 0 processo e repetido

ate que a pressao de equilibrio da amostra seja igual a pressao de satura~ao do gas

(P2IPO= 1), ai 0 processo entao e revertido, onde 0 gas e retirado em quantidades

incrementais e novas press6es de equilibrio sao estabelecidas ate que todo 0 gas

adsorvido pelo material seja retirado. 0 resultado fomece a isoterma de dessor~ao.

4.2.2 Area Superficial

A area superficial dos s6lidos foram determinadas apartir das isotermas' de

adsor,ao. Constminda-se urn grmca de v(p~ _ p) (v ~ ~.) versus PIP"

(chamada de transformada BET) onde Pea pressao de equilibrio Po a pressao de

satura~ao do N2, na regiao linear de pressao relativa dos resultados experimentais

(PlPo entre 0,05 e 0,35). A area superficial especifica da amostra SBET em m2g-1 e



calculada usando a area apropriada S ocupada por uma unica molecula de gas

adsorvido atraves da expressao (21):

(Sx6,023 .1023
)

S =-----
BET 22,414. 103 (a + b)

onde os fatores numericos sac 0 numero de Avogrado (6,023.1023) e 0 volume molar

do gas (22,414.103 ml) e os valores intersec~ao a e inclina~ao b sac obtidos do

grafico da transformada BET. Quando 0 nitrogenio e usado como gas adsorvente em

temperaturas pr6ximas de 77 K (nitrogenio liquido), S = 16,2 .10-20 m2 e a equa~ao

(21) se reduz a:

S = 4,35
BET (a + b)

Sendo alguns dos valores de temperatura da equa~ao (20) fixos, a partir de

graficos da transformada BET em fun~ao da pressao relativa, entre 0,05 a 0,35,

obteve-se uma reta donde determinou-se os parametros de intercessao e inclina~ao

que substituidos na eq.(22), forneceram os valores de area superficial. Todos os

resultados foram tratados por urn programa computacional em linguagem Fortan

desenvolvido no Grupo de Materiais (IFSC - USP).

As curvas de distribui~ao de tamanhos de poros dos catalisadores foram

obtidas apartir do ramo de dessor~ao, pois nesta situa~ao se tern uma melhor

estabilidade termodinamica.

Utilizou-se urn programa computacional em linguagem Fortran, baseado na

equa~ao de Kelvin (cap.3 eq. 10), desenvolvido no Grupo de Materiais (IFSC - USP).

A partir de urn dos ramos da isoterma obtem-se 0 volume relativo de poros (cm3/gA)

em fun9ao da distribui9ao do raio medio destes poros (A) para urn intervalo de 20 a

300 A, regiao classificada como mesoporos.



Estes resultados foram graficados e tratados com urn filtro por Transformada

de Fourier (FFTR) no programa Origin, versao 3.5.

A morfologia das amostra foi verificada por microscopia eletr6nica de

varredura (MEV), utilizando-se urn equipamento, modelo DSM 960.

As amostras, na forma de oxidos, foram fixadas em porta-amostras com urn

polimero condutor aquecido a 110 DC e depois colocados em uma estufa a 50 DC para

completar a fixa~ao. Entao, foram submetidas a urn £luxo de ar comprimido para

eliminar particulas soltas e posteriormente recobertas com ouro para aumentar a

condutividade.

Para a identifica~ao das fases cristalognificas utilizou-se a tecnica de

difratometria de raios-X, metodo de po. A evolu~ao estrutural do material em fi.m~ao

do teor de vamidio e do metodo de prepara~ao foi obtida a partir dos padr5es de

raios-X usando-se urn difrat6metro automatico marca Rigaku, modelo RU200B, com

radia~ao Ka de Cu (A.= 1,5405 A), monocromatizado com filtro de niquel.

Para caracteriza~ao dos grupos superficiais dos materiais desenvolvidos

utilizou-se urn espectrofot6metro de FTIR marca Nicolet, modelo magna 850 e uma

camara fotoacustica MTEC, modele 300 sob £luxe de He.

A utiliza~ao do sistema de detec~ao por fotoacustica foi necessario para evitar

a interferencia da umidade, pois os modos vibracionais da agua adsorvida, na regiao

de 400 - 1200 cm-I, nao permiti a identifica~ao das especies superficiais na regiao de

700 - 1100 em-I. Nos sistemas de detec~ao por transmissao, faz-se necessario a

prepara~ao de materiais em forma de pastilha, pura ou com KBr. Por se tratarem de

materiais higroscopicos, a elimina~ao da agua nao foi possivel mesmo com

aquecimento sob vacuo, restando a utiliza~ao de detec~ao por fotoacustica. Este

sistema permitiu a utiliza~ao do material previamente tratado na forma de po e



possibilitou urn constante fluxo de belio durante as medidas para minimizar 0 contato

com a agua do ambiente.

A preparayao do material para caracterizayao par FTIR consistiu de

aquecimento por 24 h a 300°C sob vacuo de utilizando 0 sistema esquematizado:

Bomba a
V*cuo

Penelra
Molecular

Figura 4.3: Esquema da montagem utilizada para tratamento das amostras para 0

infravermelho.

Ap6s a secagem 0 material foi rapidamente transferido para a camara

fotoacustica previamente purgada com He. as espectros foram obtidos, tomando-se

medias de 50000 varreduras, sob fluxo constante de helio. Os sinais obtidos sob fluxo

de He sac cerca de tres vezes mais intensos do que as obtidos ao ar. Os espectros do

TiOz, xerogel e aerogel foram tornados como linha de base e subtraidos dos espectros

do material contendo vanadio, para obter somente os modos vibracionais dos grupos

de vanadio superficiais. Os resultados foram convertidos para 0 Origin, versao 3.5 e

tratados com urn Filtro por Transformada de Fourier (Filter FFTR).



As Figuras 51,5.2,5.3, e 5.4 mostram as isotermas de adsoryao de N2 para os

catalisadores contendo vamidio (xerogel e aerogel), suporte Ti02 (xerogel e aerogel)

e para 0 V205 comercial.

As isotermas obtidas para xerogeis sao basicamente isotermas do tipo II, na

c1assificayao !UP AC [30], caracteristica de solidos cuja porosidade c1assifica-se entre

meso ou macroporos Observa-se que para baixos valores de pressao relativa

(PlPo=O.O I), ocorre urn considenivel aumento da adsoryao, sendo este maior quanta

maior for 0 teor de V20S. Este aumento indica a existencia de microporos. A

capacidade de adsoryao (maximo volume de gas adsorvido pelo material quando

PlPo=l) aumenta com a quantidade de vanadio, indo de 90 cm3g.1 a 110 cm3g-1 para

amostras com 3% a 9%. Todas as isotermas de dessoryao apresentam histereses do

tipo H2, caracteristica de solidos contendo poros de morfologia irregular com 0

formato de fenda ou garrafa

Os aerogeis apresentam, tambem, isotermas de adsoryao do tipo II, a

quantidade de gas adsorvido em pressoes relativas proxima de zero, tambem

evidencia a presenya de microporosidade no material Sendo que nesta regiao 0

volume adsorvido e praticamente 0 mesmo para as tres composiyoes A capacidade de

adsoryao e cerca de 300 cm3g-1 para os catalisadores 3%V20s/Ti02 e 9%V20s/Ti02 e



pr6xima de 250 cm3g"1 para 6%V20sITi02. As isotermas de desson;ao apresentam

uma pequena histerese. Estas histereses podem ser classificadas como do tipo HI,

encontrada em s6lidos cujos poros sac regulares em forma de cilindros e ou poliedros

com as extremidades abertas.

As isotermas de adson;ao dos catalisadores xerogeis e aerogeis revel am

diferentes aspectos quanto a porosidade. as aerogeis possuem capacidade de

adsor~ao duas vezes superior ados xerogeis. Esta capacidade varia pouco com a

propor~ao da fase ativa sobre 0 suporte e apresenta poros de formato regular. Estas

diferen~as texturais, provavelmente se devem aos processos de contra~ao e quebra da

estrutura do gel, pelas for~as interfaciais, durante 0 processo de secagem, resultando

numa menor porosidade e morfologia irregular nos xerogeis. Na secagem em

condi~6es supercriticas estas for~as sac atenuadas e a estrutura do gel e mantida mais

regular.

Os suportes obtidos pelo processo de secagem convencional e aerogel

apresentam isotermas do tipo II, caracteristica de materiais meso e macroporosos. a

saito de volume adsorvido em baixas press6es relativas, indica a presen~a de

microporos, porem com menor volume do que para os catalisadores contendo

vamidio. A capacidade de adsor~ao do Ti02 xerogel e a metade (60 cm3g-1) da

capacidade de adsor~ao do aerogel (120 cm3g-1). A sua isoterma completa apresenta

histerese do tipo H2, tipica de s6lidos com poros tipo garrafa ou comcos, enquanto

que 0 Ti02 aerogel apresenta histerese do tipo HI, caracteristica de materiais com

poros de formato cilindrico. Mais uma vez, as diferen~as texturais podem ser

associadas as for~as de tensao interfacial nos poros dos geis que durante a secagem

causam 0 colapso da estrutura porosa.

as perfis das isotermas dos xerogeis Ti02 e V20s/Ti02 sac todos do tipo II

com histerese H2. Porem a capacidade de adsor~ao das amostras contendo vanadio

sao maiores e variam com 0 seu teor de vanadio no material. Urn comportamento

semelhante e notado para os aerogeis, mudando somente 0 tipo de isoterma com

rela~ao aos xerogeis. Isso leva a inferir que a textura do material depende do metodo

de prepara<;:aoe do teor de vanadio.



~
<l)

] 40
o
>

o
0,0

Adsoryao Dessoryao Xerogeis
• 0 3% V20/Ti02
• 0 6% V20slTi02

.•. ~ 9% V20/Ti02

Figura 5.1: Isoterma de adson;:aode N2 em catalisadores de vamidio suportados
sobre Ti02" preparados pelo metoda xerogel.



A dson; ao Dessoryao A eroge is
300 • 0 3% V20s/Ti02

• 0 6% V20s/Ti02

•• ~ 9% V 20 s/TiO 2

250

~
Cf;---~.
E 200
()'--'o

12

~
V;

'"'0
-< 150

C/l
'roo.g
(l)

~o 100
> o /'ctt

o •o .~
o •

o • ~
o 0 ••

o 0.· ~
o 0 • • ~

00 0 •• • ~
o 00 •• ~ •.

~ ~.~~ ~. .. ..- -..-..~ .. .. ..:t •.•.•.
••° •00 0.4 0.6

Pressao Relativa (P I PO)

c
c9 ~
§ ~ ..
6'
m L1

CD b. ••
0 •

0 ~
0 ~ .•.0

c
~o 0

~ ...
~ .

c ~
o ~ •••.

o
o ~ •

•

Figura 5.2: Isotermas de adson;:ao de N2 em catalisadores de yanadio suportados
sobre Ti02, preparados pelo metodo aerogel.



,-.,

on----
1: 80 ,...
u'--'

~
~-< 60 -
c§
-8

~ 40 -
>

o
0.0

r~·
0
0
0 •
0
0

0 •
0

0 •
0

0

0 •
0

•0

Ti02 (aerogel)

Ti02 (xerogel)

oor~
f::,. • .4

o f::,.

f::,.
of::,.· .4

/::,.

f::,. •

f::,.

f::,. • .4

I

0.2

I

0.4
I

0.6

I

0.8

Pressao Relativa (P / P0)



5r-----------------------------, •

-CD----
,,",

E ...u -' ,....
'--'
0

:-Q
;>-
I-
0
CI)

'"0-<
Ul

(3
2 ~v

'"0
v
§
-'(5
>

o
00

Vps (comercial)

Adsor~ Dessor~

Pressao Relativa (P0/ P)



o V205 comercial apresenta isoterma de adsor9ao do tipo III, caracteristica

de sistemas onde 0 calor de adsor9ao e muito baixo. A adsor9ao adicional e facilitada,

impossibilitando a determina9ao precisa da area superficial BET. A isoterma completa

apresenta uma quase concord ancia entre as curvas de adsor9ao e dessor9ao,

caracterizando a predominancia de macroporos. Isto e confirmado pela pequena

capacidade de adsor9ao, cerca de 5 cm3g-l
, e pela baixa area superficial apresentada

na TabeIa IV.

5.1.1 Area Superficial

Tabela IV: Area superficial dos catalisadores e suportes aerogel, xerogel e

Catalisador Area superficial SBET (m2 I g)

Xerogel Aerogel Comercial

3%V2Os/Ti02 45 120 -

6%V2051Ti02 70 84 -

9% V2051Ti02 87 97 -

V205 - - -2

Ti02 24 37 10

o metodo de sintese proposto mostrou-se eficaz na obten9ao catalisadores

com elevada area superficial. Amostras com ate 120 m2g-1 foram obtidos para os

aerogeis. Este valor e pouco afetado com 0 aumento do teor de vamidio. Uma

redu9ao de 30% e notado quando 0 teor de vanadio e aumentado de 3% para 6%

Para os xerogeis urn efeito contrario e observado. Urn aumento superior a 90% e
observado quando se aumenta 0 teor de vanadio de 3% para 9%.

Os materiais obtidos via sol-gel apresentaram areas superficiais ate tres vezes

superiores aos valores medios da literatura que sac de 43, 24 e 27 m2g-1 para



composi90es pr6ximas de 3%, 6% e 9%, respectivamente [4,10,13,16,33]. Isso

possibilita a obten9ao, em principio, de uma maior regiao efetiva.

A extra9ao do solvente em condi90es supercriticas gerou s6lidos com maiores

areas superficiais e elevada porosidade quando comparados com os geis que foram

secos de maneira convencional.

o V205 comercial apresentou area superficial extremamente baixa e isoterma

do tipo III, tipica de s6lidos com area inferior a 5 m2g-1
, sistemas com calor de

adsor9ao nulo. Embora 0 valor da area apresentado esteja abaixo do valor confiavel

do aparelho, ele e apresentado para ressaltar a necessidade de suportar 0 V205 em

suportes com areas superficiais elevadas

As distribuiyoes de tamanho de poros foram obtidas a partir das isotermas de

dessoryao e estao apresentadas nas Figuras 5.5 e 5.6, que se referem aos suportes e

catalisadores contendo vanadio, xerogeis e aerogeis, respectivamente. Nota-se que as

distribui90es para os suportes xerogel e aerogel sao analogas as distribui90es

apresentadas para seus respectivos catalisadores suportados.

Os xerogeis apresentam distribuiyoes monomodais com intervalo de diametro

bastante estreito, situado entre 50 a 70 A para 0 Ti02 (0% de vanadio), entre 45 e

60 A para amostras com 3% em vanadio e entre 20 e 40 A para amostras com 6% e

9%. Verifica-se urn deslocamento do tamanho medio de poros (maximo dos picos)

com 0 aumento do teor de vanadio nos xerogeis indo de 65 A no 0% para 25 A no

9%

Os aerogeis, com exce9ao da amostra contendo 3% em vanadio que apresenta

urn maior volume adsorvido em poros com raios sitiados entre 80 e 100 A,

apresentam uma distribuiyao por todo 0 intervalo analisado. Todas as amostras

mostram grande volume adsorvido em poros com raio em tomo de lOA que indica a

presenya de microporos no material, 0 limite inferior para as equayoes utilizadas nos

calculos foi lOA. 0 deslocamento do tamanho medio de poros com 0 aumento do
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teor de vanadio, tambem e notado nos aerogeis, porem nao e ta~ acentuado

como nos xerogeis.

A morfologia dos catalisadores estao mostradas nas Figuras 5.7 e 5.8. Nota-

se, em ambas amostras, xerogel e aerogel a forma~ao de aglomerados expandidos,

ligeiramente esfericos constituidos de pequenas particulas, em tome de 6!J.m.Nao hit

modifica~ao da morfologia com 0 aumento do teor de vamidio. Os resultados

sugerem que 0 vamidio esta disperso no suporte em forma de especies amorfas, pois

nao se observa forma~ao de cristais de V20S na forma de estacas como na amostra

comercial da Figura 5.9. A amorficidade do oxido de vanadio nos catalisadores e

confirmada pelos resultados de raios- X, Figuras 5. 10 e 5. 11, onde as linhas

correspondentes ao V20S sao pouco intensas.

As figuras 5.10, 5.11 e 5.12 mostram os de raios-X obtidos para as amostras

estudadas.

Observa-se, na Figura 5.12, que tanto 0 suporte obtido pelo metodo aerogel

quanta pelo xerogel sac formados par Ti02 anatasio e rutilo em propor~6es

equivalentes. Nos catalisadores suportados, Figura 5.10 e 5.11, verifica-se a presen~a

de cristalitos de vanadio na forma V20S. 0 teor de vanadio nao modifica, de forma

significativa, as caracteristicas cristalinas do suporte nos xerogeis, porem nos aerogeis

a estrutura cristalina do suporte e alterada observando-se somente Ti02 na forma

anatasio. Uma exce~ao e notada para a amostra aerogel contendo 6% de vanadio, seu

carater cristalografico e semelhante ao dos catalisadares xerogeis.

Varios trabalhos [2,9,10], realizados com sistemas V20s/Ti02 concluem ,que

uma maior dispersao de oxido de vanadio e obtida quando se trabalha com Ti02 na

forma anatasio. Nestes suportes, 0 vanadio dispersa na superficie levando a forma9ao

de uma camada amorfa.



Figura 5.7 : Micrografias obtidas para os catalisadores xerogeis: a)3%V20srri02,

b) 6% V20srri02 e c) 9% V20srri02 com aumento de 1000 e 5000
vezes na parte superior e inferior, respectivamente.



Figura 5.8: Micrografias obtidas para os catalisadores aerogeis: a)3%V20sffi02,

b) 6%V20sffi02 e c) 9%V20sffi02 com aumento de 1000 e 5000
vezes na parte superior e inferior, respectivamente.
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Figura 5.9: Micrografias do Ti02: a) xerogel, b) aerogel com aumento de 1000 e
5000 vezes, na parte superior e inferior, respectivamente e c) V20S

comercial com aumento de 1000 vezes.
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A seguir estao mostrados os espeetros de infravermelho para as amostras

eontendo vanadio obtidos pelos metodos xerogel e aerogel, respeetivamente.

Os espeetros dos eatalisadores xerogeis Figura 5.13 apresentam duas bandas

earaeteristieas de vamldio. Uma relativamente estreita por volta de 988 em-!

eorrespondente ao modo fundamental de vibravao V=O earaeteristieo de estiramento

de grupos vanadis monomerieos superfieiais. Quando 0 material esta eompletamente

livre de agua, a frequeneia de vibravao deste grupo, atribuida pela literatura, em

1030 em-!, Desloeando-se para regioes de 900 a 1000 em-] quando na presenc;a de

umidade [13,16,33]. Uma outra ampla banda na regiao de 770 a 940 em-! foi

verifieado. sugerindo a presenva de grupos vanadatos polimerieos. Nessas espeeies os

modos vibraeionais angulares das ligav6es V-O-V sac identifieados no intervalo de

830 a 850 em-I, de grupos V=O terminal entre 915 e 955 em-! e grupos vanadis

internos (V=O) em 960 em-! [15,16]. Estudos espeetrosc6pieos de infravermelho das

espeeies polivanadatos em sistemas V205/Ti02, sugerem que a posic;ao destas bandas

independe do tear de hidratavao do material [13,15,16,3 3].

As espeeies vanadis monomerieas sac grupos V=O isolados. Uma malOr

intensidade das bandas referentes a estes grupos earaeterizam uma maior dispersao do

vanadio sobre 0 suporte. Por outro lado, uma maior intensidade das bandas

eorrespondentes aos grupos polivanadatos sugere maior sinterizavao do vanadio.

Os espectros de FTIR dos xerogeis, Figura 5.13, nao mostram modifieavoes

na intensidade ou alargamento das bandas referentes as espeeies vanadis e vanadatos

com 0 aumento da eomposivao de V205 no eatalisador. A razao vanadillvanadato

permaneee pr6xima de urn mesmo para teores elevados de vanadio. Isto signifiea que

as duas espeeies estao dispersas em quantidades equivalentes sobre 0 suporte e que a

dispersao do V205 nao se altera com 0 aumento do teor do vanadio no eatalisador.

Nos aerogeis, Figura 5.14, esta razao e pr6xima de 2 para 0 eomposivao 3% e

diminui ligeiramente com 0 aumento da proporvao de vamidio, ou seja, a dispersao
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Figura 5.13: Espectro de infravermelho dos catalisadores xerogeis nas diferentes
propon;5es de vanadio sobre titinia.
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dos gropos superficiais modificam-se, favorecendo a polimerizayao do vanadio,

porem nas tres composiyoes a intensidade relativa das bandas caracteriza sempre urn

predominio de gropos vanadis monomericos.

Estudos espectroscopicos no infravermelho, em catalisadores Y20s/Ti02 com

diferentes proporyoes de vanadio (de 1,3% a 9,8%), obtidos pelos metodos

convencionais de preparayao, mostram urn forte aumento das especies polivanadatos

e drastica diminuiyao de gropos vanadis com 0 aumento da proporyao de vanadio no

catalisador [13,15,32,33],0 que nao foi observado neste estudo.

As caracteristicas fisico-quimicas analisadas mostram a eficacia da utilizayao

do processo sol-gel na preparayao de catalisadores destinados a catalise de oxidayao.

Isto fica claro quando se analisa os resultados das caracteristicas texturais, onde se

obteve, areas superficiais ate tres vezes superior a media dos resultados da literatura

[4,10,13,16,33]. Areas elevadas, em principio, permit em multiplicar 0 numero de

sitios da superficie. Outro aspecto interessante e a regularidade e 0 fomlato dos

poros, que por possuirem extremidades abertas (nos aerogeis), Figura 5. 13, facilitam

a difusao dos reagentes e produtos.

No que conceme a dispersao do vanadio, os resultados nao sac menos

importantes, haja vista que mesmo para teores elevados de vanadio uma boa dispersao

foi observada. Isto e facil de observar quando se faz a razao das intensidades das

bandas de infraverme1ho correspondentes aos gropos vanadis/vanadatos, em funyao

do teor de vanadio. Ao contrario dos resultados apresentados na literatura

[4,13,16,3 3], em que a polimerizayao do vanadio se da a partir de 2,5%, este metoda

permite dispersar ate 9% de vanadio sem que haja sinterizayao. Obviamente 0 numero

de especies y4+ e yS+ no catalisador sera maior, implicando num aumento do numero

de sitios ativos para a oxidayao.

A importancia das caracteristicas texturais e da dispersao do vanadio sobre 0

suporte fica clara quando se compara os resultados obtidos para a conversao do



etanol em aldeido acetico sobre aerogeis contendo 3 e 6% de vamidio com os de urn

catalisador convencional de alumina com 3% de vamidio, Figura 5.15. Estes sac

resultados preliminares da atividade catalitica em funyao da temperatura,

determinados no laboratorio do Grupo de Catalisis y Petroleoquimica de Madrid.

Nota-se que os catalisadores obtidos pelo processo Sol-Gel, apresentam atividades

catalitica a partir de 150 DC e que em temperaturas proximas de 200 DC a atividade

intrinseca do catalisador 3%V20slTi02 e proxima de 150, enquanto que 0

3%V20slAh03 e proxima de zero. Outro aspecto importante observado e que a

atividade do catalisador aerogel contendo 6% de vanadio e quase duas vezes superior

a atividade do catalisador contendo 3%, no mesmo intervalo de temperatura. Isso

sugere que 0 numero de sitios ativos aumenta com 0 teor de vanadio, como esperado.

Embora 0 suporte seja diferente, os resultados sac muito importantes, pois 0

catalisador V20s1Ah03 e considerado urn born catalisador e e frequentemente

utilizado como referencia. A area do suporte (Ah03) neste catalisador e de

aproximadamente 270 m2g.1 eo vanadio foi disperso por impregnayao aquosa.

Os testes foram realizados em urn reator de leito fixo a pressao atmosferica,

frente a reayao de oxidayao do etanol para aldeido acetico.

Atividade intrinseca do catalisador foi definida por:

" "d d' F CAtlVI a e Intnnseca = -----
W SEET 100

onde F e a soma dos fluxos dos gases, etanol, O2 e He em g mols h·l, SBETe area

superficial do catalisador, W e a massa de catalisador e C e a porcentagem de

reagente convertido em produto.

As quantidades dos reagentes (etanol e O2), catalisadores e gas de arraste

(helio) foram: massa do catalisador (W) de 0,25g, fluxo de etanol de 0,0172 g mol h'l,

fluxo de O2 de 0,0853 g mol h-l e fluxo de He de 0,1776 g mol h·l.
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CAPITULO 6
CONCLUSOESETRABALHOSFUTUROS

A utilizayao do processo Sol-Gel para a preparayao de sistemas V20s/Ti02 foi

eficaz para a ampliar as caracteristicas fisico-quimicas do material que sac

interessantes a catalise.

o metodo de secagem dos geis tambem contribuiu de forma significante nas

propriedades dos materiais estudados. A aplicayao do metodo aerogel garantiu

melhores propriedades texturais, sendo estas pouco dependentes do teor de vanadio

no catalisador, tambem assegurou uma melhor dispersao do vanadio sobre 0 suporte

mesmo nas proporyoes mais elevadas.

A aplicayao do metoda convencional de secagem nao foi tao eficiente para a

maximizayao das caracteristicas texturais. Nos xerogeis a textura e bastante

dependente do teor de vanadio, porem uma boa dispersao foi obtida e mantida nas

tres composiyoes estudadas.

Uma vez que os catalisadores obtidos apresentam propriedades que, em

principio, sac eficazes para a catalise de oxidayao, propoe-se como trabalhos futuros:

- Verificar a atividade destes catalisadores frente a reayao de oxidayao do

etanol para aldeido acetico.



- Fazer urn estudo, relacionando as propriedades semi-condutivas com a

atividade catalitica.

- Verificar atraves da espectroscopia pararnagnetica eletronica (EPR) e da

espectrocopia de infraverrnelho a razao vanadiVvanadato 6tirna para rnaxirnizar a

atividade catalitica.
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