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~~sumo

As técnicas de adsorção de N2 a 77K, difratometria de raios-X (DRX), microscopia

de transmissão eletrônica (TEM), absorção de raios-X OCAS) e espectroscopia de

fotoelétrons excitados por raios-X (XPS) foram empregadas neste trabalho para estudar as

propriedades texturais e estruturais dos catalisadores de cobre suportados sobre titânia

modificada por Ce02, preparados pelo método sol-gel. A performance catalítica destes

catalisadores foi testada frente à oxidação do metanol.

As amostras com baixos teores de céria apresentaram áreas superficiais maiores. A

estabilidade da área BET com relação à sinterização de Ti02 mostrou-se maior com a

adição de céria. A distribuição das fases cristalográficas Ti02 e Ce02 depende do teor de

céria na matriz TiÜ2-anatase. A adição de Ce02 ao suporte modificou o mecanismo de

formação de Ti02 inibindo a transição de fase anatase - rutilo, conduzindo a formação de

cristalitos de titânia de menor tamanho e a prevenção da sinterização das amostras. As

imagens obtidas por TEM confirmaram a diminuição do tamanho dos cristalitos de

Ti02-anatase com a adição de céria. Foram observadas variações nas transições nas regiões

da pré- e pós-borda da borda K do Ti, as quais também estão relacionadas com o

decréscimo do tamanho dos cristalitos de Ti02-anatase. As análises por XANES da borda

Lm do Ce e do nível 3d do Ce por XPS confirmaram que os átomos presentes nos

catalisadores estão na forma tetravalente. Porém, a análise do espectro EXAFS do

catalisador Ceo,09Tio,82CUo,0901,91(o de menor teor de cério na matriz) indicou uma

estrutura local altamente distorcida ao redor dos átomos de Ce. Os catalisadores

apresentaram espectros EXAFS da borda K do Cu diferente da referência CuO e os

espectros de XPS apontaram a presença de Cu2+. Os resultados de XPS mostraram a

presença crescente de uma segunda espécie de Ti4+ sobre a superfície da amostra quando o

teor de céria aumenta.

Provavelmente uma fina camada de céria é formada sobre Ti02, numa estrutura

Ce-O-Ti, na qual o cério teve seu ambiente local distorcido e uma segunda espécie de Ti4+

foi originada na superfície. Nesta situação as espécies de cobre estão bem dispersas sobre

este suporte misto e o catalisador apresentou uma boa conversão do metanol, evidenciando

o efeito sinérgico entre CuO e o suporte misto Ce02-Ti02.
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)f6stract

The N2 adsorption, X-ray diffraction, transmission electron microscopy, X-ray

absorption and X-ray photoelectron spectroscopy techniques were employed in this work

in order to study the structural and textural properties of the copper catalysts supported on

ceria-modified Ti02, which were prepared by sol-gel method. The catalytic performance of

the system was tested for methanol conversion.

Samples with low content of ceria presented the highest surface area. The stability

of Ti02 towards sintering showed higher with addition of ceria. The distribution of TiOz

and Ce02 crystallographic phase was dependent of cerium content. The addition of ceria to

the support modified the mechanisms of titania formation and caused the inhibition of

anatase-rutilo transformation, provoked the formation of titania crystallite with smaller size

and prevented the sintering of the sample. The images obtained by TEM confirmed that

titania crystallite size became smaller with the addition of cerium. The pré- and pós-edges

features of Ti K-edge XANES spectra for catalysts presented same variations with

different ceria contents, which are also related to decreasing of the size of Ti02-anatase

crystalline. The XANES analysis for Ce-Lm edge and the Ce 3d XPS spectra confirmed

that the cerium atoms present in the catalysts are tetravalent. Furthermore, the Ce-Lm edge

EXAFS analysis indicated that the local structure around Ce atoms was highly distorted for

sample with low cerium contento The catalysts presented quite different Cu K-edge

XANES spectra compared to the spectra of the CuO reference sample and the XPS

spectrum reveled the presence of only Cu2+. The XPS results showed that a second Ti4+

species appear as the cerium content increases.

Based on these results, we propose that a cerium surface layer is formed on the

titania particles in a Ce-O-Ti structure, in which the cerium had its local structure distorted

and a second Ti4+species was originated on the surface. In this situation, copper species

are well dispersed on the mixed support and the catalyst presented a good methanol

conversion indicating a synergistic effect between Cu and the Ce02-Ti02 support.
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0!:pítu{o I: Introdução

1.1.Aspectos gerais

Catalisador é uma substância ou uma mistura de substâncias que aumentam a

velocidade de uma reação química através do abaixamento da energia de ativação. Isso se

dá pela formação de caminhos reacionais alternativos, menos energéticos, sem modificar

os parâmetros termodinâmicos (Figura 1). Em geral, o catalisador permanece inalterado no

final do processo catalítico. Um conceito básico é que uma reação catalisada (em catálise

heterogênea) envolve a adsorção de um ou mais reagentes sobre a superficie do catalisador,

o re-arranjo das ligações e a dessorção dos produtos.

E

Estados do sistema

Figura 1: Esquema da energia envolVida nos diferentes eStadOsdo sistema em um meio reacional catalítico.

A conversão do metanol a formiato de metila ou formaldeído é uma reação

industrialmente importante uma vez que estes produtos são utilizados como matéria prima

na preparação de muitos produtos químicos. Para estas reações de transformação, a

oxidação catalítica é a forma mais aplicada, pela qual é possível obter um produto de maior

valor industrial a partir de moléculas de menor valor agregado [1, 2]. Este tipo de reação é

particularmente importante para países como o Brasil, pois existe infra-estrutura

tecnológica montada para produção de álcoois a partir de biomassa.

O formiato de metila é matéria prima na produção de ácido fórmico, dimetil

formamida, ácido acético, formamida, ácido cianídrico etc. O formaldeído é largamente
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empregado como precursor de vários produtos químico, tais como etileno glicol, ácido

glicólico, ésteres etc, de explosivos e de diferentes tipos de resinas [3].

O formiato de metila é obtido industrialmente por carbonilação do metanol em fase

líquida tendo usualmente o metóxido de sódio como catalisador [1]. Outras alternativas são

a desidrogenação direta ou oxidativa do metanol, como mostradas nas reações (1.1) e (1.2),

respectivamente,

(1.1)

(1.2)

Outro processo industrialmente importante é a desidrogenação do metanol em fase vapor, à

190°C e pressão atmosférica na presença de um catalisador à base de cobre suportado e

promovido por metais tais como zircônio, zinco etc. Nestas condições alcançam-se

conversões de 50% e seletividade de 90% [4]. As reações de desidrogenação são inversas

às de hidrogenação, onde o hidrogênio é adicionado a uma ligação insaturada.

Vários estudos sobre a conversão do metanol para formaldeído têm sido feitos e a

maioria se faz pelo aquecimento de vapor de metanol na presença de oxigênio sobre

catalisadores de prata ou ferro-molibdênio [5, 3]. Existem dois processos possíveis:

conversão direta do metanol à formaldeído

(1.3)

e oxidação parcial do metanol à formaldeído

(1.4)

A maioria dos processos industriais utiliza a reação (1.4). Existem também na literatura

relatos sobre a formação de formaldeído via reação (1.3) sobre catalisadores de cobre

suportados [3, 6, 7].

1.2. Catalisadores de cobre suportados

Inúmeros estudos têm sido realizados visando a utilização de molécula de menor

valoragregado, como o metanol, para a obtenção de produtos de maior valor industrial tais
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como hidrocarbonetos aromáticos, olefinas, formiato de metila, formaldeído, tolueno,

ácido fórmico etc. Este tipo de reação é particularmente interessante paa aíses como o

Brasil, pois existe estrutura tecnológica para produção de álcool a partir de biomassa.

Dentro deste contexto, o objetivo deste trabalho está centrado no desenvolvimento

de catalisadores interessantes à catálise de oxidação, testando-os frente à reação de

desidrogenação do metanol. Sendo assim, a proposta do presente trabalho é investigar as

propriedades estrutural e textural dos catalisadores CuO suportados sobre Ti02 modificado

por céria. Os catalisadores foram preparados pelo método sol-gel em diferentes proporções

de óxido de cobre e/ou céria. A análise textural foi realizada utilizando-se o método de

adsorção de N2 a 77 K. As técnicas de difração de raios-X (DRX) e de microscopia

eletrônica de transmissão (TEM) permitiram a identificação das fases cristalográficas

formadas assim como o cálculo do tamanho de cristalitos. A espectroscopia de absorção de

raios-X (XAS) permitiu sondar a ordem a curto alcance ao redor dos átomos de Ti, Ce e

Cu. O estado de oxidação, as diferentes espécies dos elementos e a composição superficial

foram analisadas pela técnica de espectroscopia fotoeletrônica de raios-X (XPS). As

conclusões obtidas a partir das caracterizações foram correlacionadas com os resultados de

conversão do metanol.

O fato da estabilização da fase ativa e da estrutura dos catalisadores suportados

dependerem fortemente das características do suporte e do. procedimento de preparação

permite propor o melhoramento do catalisador CuO-Ti02 com a adição de céria. O

interessante é obter catalisadores de cobre suportados sobre óxidos mistos de maior

eficiência catalítica a menores temperaturas.

Os catalisadores que contêm cobre como fase ativa apresentam boa atividade

catalítica para reações de oxidação [8], para a qual uma possível explicação é o fato de que

os óxidos metálicos, cujos estados de oxidação dos cátions variam de uma unidade

(CUO/CU20),atuam como um par redox. Quando cátions em ambos os estados de oxidação

estão presentes na superficie, aquele que possui um elétron desemparelhado atua como

sítio de adsorção, enquanto que o outro atua no processo de transferência eletrônica [9].

Desta forma, a maior atividade depende da razão entre os dois estados de oxidação. A

reação abaixo ilustra este processo:
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(Cu.R)Z+ + 0- ---+ RO + Cu+.

(1.5)

(1.6)

(1.7)

Uma razão de Cu+/Cuz+ adequada deve estar presente na superficie do catalisador para

otimizar simultaneamente os dois primeiros passos da reação. A variação da razão dos

estados de valência pode ser obtida pelo ajuste da estequiometria do catalisador durante a

preparação, pela natureza do suporte e/ou pré-tratamentos do catalisador.

Jemigan e colaboradores [10] estudaram a atividade catalítica das espécies de

cobre: Cuo, Cu+ e Cuz+. Os resultados indicam que a atividade catalítica para a oxidação do

CO decrescia do metálico ao Cuz+ e era inibida pelo oxigênio. O tipo de mecanismo

explicado foi o de Langmuir-Hinshelwood onde CO adsorvido reage com o oxigênio

adsorvido. O oxigênio deve ser dissociado, a fim de haver a reação. Para o Cul+, a energia

de ativação maior encontrada em relação ao Cuo foi explicada como energia extra para

dissociação do Oz. A dissociação do Oz ocorre somente quando elétrons são doados da

superficie para a molécula de Oz levando a um cátion metálico e um par aniônico O;.

Como Cuz+ é um oxidante e não pode doar elétrons, o oxigênio não se dissociará. Portanto,

o CO deve reduzir a superficie do catalisador para que haja a reação, apresentando assim

menor atividade. Dessa forma, foi explicada a atividade encontrada nos três casos.

Catalisadores de cobre suportados sobre TiOz possuem uma gama de aplicações no

campo da catálise heterogênea. Estes sistemas apresentam bom desempenho catalítico para

a reforma e oxidação do metanol [8, 11-13], oxidação do CO [15-18], decomposição do

NOx [18- 20] e completa mineralização de uma grande variedade de compostos orgânicos

voláteis (VOCs) [14, 15, 21-23]. Contudo, existem algumas desvantagens quando TiOz é

usado como suporte para o cobre: sua instabilidade térmica e mecânica, sua sinterização e

da fase ativa [14, 24-26]. A transformação de fase da titânia de anatase para rutilo é

conhecida por ser responsável pelo decréscimo do desempenho catalítico quando aplicado

em processos industriais.

Embora os catalisadores contendo cobre apresentem ótimo desempenho na

desidrogenação do metanol para formiato de metila, a desativação é rápida, sendo apontada

a dependência do suporte como a principal razão para a sinterização do cobre [26]. Outro

fato é a deposição de formaldeído sobre o catalisador que causa a inibição da formação do
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formiato de metila. Isso pode ser contornado pela boa dispersão do cobre no suporte

[25, 26].

Rodriguez-Ramos et alo [26] estudaram a desidrogenação do metanol na presença

de catalisadores óxidos tipo perovskita parcialmente substituídos LaMl-xCux03(M = Mn,

Ti), no intervalo de temperatura 200-260°C, preparados pelo método polimérico com ácido

cítrico. A seletividade obtida na formação do formiato de metila foi 65%. Monóxido de

carbono e pequenas quantidades de éter dimetílico e metano também foram observadas.

Espectros fotoelétricos de raios-X (XPS) aliados aos de indução de Auger (AES) do cobre

revelaram que o cobre metálico é a espécie responsável pela atividade catalítica. No

entanto, a estrutura da perovskita apresentou-se instável devido à migração do cobre para a

superficie nos catalisadores reduzidos de LaMn1-xCux03e ao aparecimento de óxidos de

titânio durante a catálise.

Ti02 (anatase), Si02, e r-Ah03 foram empregados como suportes para os óxidos de

cobalto, cobre, ferro- e manganês na combustão de CO e tolueno [14]. O sistema

CuO,JTi02 mostrou melhor desempenho, porém foi verificada acelerada sinterização da

titânia na presença do óxido de cobre.

O óxido de cério é conhecido por melhorar a resistência térmica, estabilizar e

dispersar a fase ativa e também por melhorar a atividade catalítica [24, 27-30]. A fácil

mudança no estado de oxidação está associada com a remoção e adição de oxigênio devido

ao seu baixo potencial redox [31, 32]. Esta habilidade explica o efeito promotor quando

céria é adicionada ao sistema catalítico. Além do mais, devido a esta propriedade redox, a

adição de Ce02 aos catalisadores de cobre suportados viabiliza o auto re-condicionamento

dos catalisadores nas reações de oxidação que ocorrem na presença do oxigênio.

As técnicas de redução (TPR-H2) e dessorção (TPD-CO) a temperatura programada

e medidas de atividade para oxidação do CO foram utilizadas em estudos de catalisadores

de CuO/Ce02 preparados pelos métodos: co-precipitação e impregnação [26]. Dos

resultados obtidos por TPR foi proposta a existência de duas espécies de CuO: a primeira

fazendo parte de grandes aglomerados de CuO, que se intensifica com o aumento do

conteúdo a partir de um certo valor de cobre adicionado, e a outra numa forma mais

dispersa com temperatura de redução menor que a primeira. Enquanto que os aglomerados

de CuO praticamente não contribuem na adsorção do CO, a espécie mais dispersa foi

relatada como sendo a responsável pela alta taxa de oxidação do CO à menor temperatura.
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o aumento da atividade catalítica do CuO/Ce02 foi então atribuído ao íon oxigênio

compartilhado Ce-O-Cu, o qual provem espécies ativas de oxigênio e sítios de adsorção do

CO para a sua oxidação.

Segundo Brinker e Scherrer [33], o efeito sinérgico entre cobre e céria no processo

de oxidação e a fácil re-oxidação de céria reduzida são conhecidos como cruciais para

explicar a alta atividade catalítica mostrada pelo sistema CuO/Ce02 na oxidação de CO. O

efeito combinado de óxido de cério e de cobre também foi verificado por Luo et al. [34],

que observaram um aumento da atividade catalítica deste sistema.

Quatro diferentes espécies de óxidos de cobre foram identificadas sobre Ah03

modificada por céria, dependendo do teor de Ce02 e CuO [15]. Espécies muito bem

dispersas e "bulks" de CuO cristalinos associados à céria do suporte, assim como uma fase

aluminato de cobre dispersa na superficie e "bulks" de CuO associados com o suporte

Ah03.

Cataluiía et al. [35] caracterizaram os catalisadores Cu/ceO~Ah03 por redução a

temperatura programada e fizeram medidas de atividade para a oxidação de CO. Os

resultados de atividade mostraram que o mecanismo de oxidação de CO é bifuncional: o

oxigênio é ativado sobre as vacâncias aniônicas da superficie da céria, enquanto que o

monóxido de carbono é adsorvido preferencialmente por sítios de cobre oxidados. Os

resultados de TPR revelaram uma maior dispersão quando o óxido de cério está presente.

A atividade do catalisador PdlCe02- Ti02 na oxidação de CO mostrou-se superior

aos catalisadores PdlCe02, PdlSn02- Ti02, PdlZr02- Ti02, PdIAh03- Ti02 e PdlTi02 [16].

Porém, as propriedades texturais e estruturais do catalisador PdlCe02- TiOz não foram

associadas à atividade. Entre os catalisadores de PdlCe02- TiOz preparados pelo método

sol-gel, o qual mostrou-se melhor que outros métodos empregados, o melhor foi o

preparado com 1,0% em massa ou acima, e uma razão molar de céria e titânia no intervalo

entre 1:7-1:5.

Catalisadores de cobre suportados sobre titânia modificada por céria foram

aplicados na oxidação de etanol [24]. Os resultados mostram que a céria intensificou a

atividade das espécies de cobre e estabilizou a área superficial do suporte. Foram

realizados estudos comparativos com catalisadores CuO-Ti02 adicionados de outros

elementos (AI, K eLa).

Outros trabalhos reforçam a propriedade dispersante da céria quando adicionada à

sistemas mistos [36-38]. O primeiro trabalho estudou catalisadores Fischer-Tropsch de
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Co/Si02 adicionados de céria. A presença do Ce02 teve atuação na redutibilidade do

cobalto, na diminuição do tamanho das partículas de cobalto e na atividade e seletividade

dos catalisadores. Nos demais trabalhos foram feitos estudos sistemáticos de

eletrocatalisadores de IrO~iO~Ce02, no qual a introdução de Ce02 provocou significante

aumento da área superficial ativa destes eletrodos, corroborando com dados de voltametria

cíclica.

1.3. Método sol-gel

1.3.1. Vantagens do método sol-gel na preparação de

catalisadores suportados

Tanto a natureza do suporte como o método de preparação tem grande influência na

formação das espécies superficiais presentes nos catalisadores, e conseqüentemente na

atividade catalítica do sistema. Vale salientar que a catálise é um fenômeno superficial. É

interessante que a interação entre a fase ativa e suporte, além de proporcionar uma maior

dispersão, modifique as propriedades fisico-químicas do material provocando um efeito

sinérgico que influencie de forma positiva a atividade e a seletividade dos catalisadores.

O processo sol-gel permite obter catalisadores suportados de alta homogeneidade e

de maior estabilidade da micro-estrutura, de porosidade e morfologia definidas, de elevada

área superficial e maior dispersão da fase ativa sobre o suporte. Estas propriedades fisico

químicas devem ser induzidas durante o método de preparação química do material e

seriam dificeis de serem controláveis se obtidas por métodos convencionais, tais como de

impregnação e de precipitação.

O objetivo principal deste método é maximizar a região efetiva (interface

vapor/fase ativa/suporte) através da dispersão do óxido (ou metal) no suporte, pois a

atividade catalítica depende da extensão do ponto tríplice reagente/fase ativa/suporte

(Figura 2). Quanto maior a dispersão do óxido que constitui a fase ativa, maior a atividade

do catalisador [39]. Nos métodos convencionais, tal como o de impregnação, a dispersão e

as propriedades texturais dos catalisadores ficam limitadas pelas características do suporte,

uma vez que já se encontram na forma de óxidos com as propriedades texturais

preestabelecidas.
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Processo Convencional

Figura 2: Dispersão do metal sobre suporte de óxido através dos processos: impregnação e sol-gel.

o método sol-gel consiste na obtenção da mistura desejada dos componentes com

os respectivos alcóxidos diluídos em um solvente orgânico na forma líquida e posterior

gelatinização. Desse modo, a homogeneidade é maior e a temperatura de calcinação pode

ser inferior à dos métodos convencionais, pois requer apenas eliminação de orgânicos.

Além dessas vantagens cita-se a maior área superficial, porosidade definida e menor

temperatura de calcinação dos materiais obtidos. A sinterização do óxido diminui também

com a dispersão [40]. Este fato toma a aplicação do método sol-gel bastante interessante,

pois proporciona dispersão máxima.

A preparação de materiais catalíticos pelo processo sol-gel, especificamente a partir

de alcóxidos metálicos e a co-gelatinização com precursor que contenha a fase ativa, seja

ela metálica ou óxido, tem-se mostrado uma metodologia útil para obter catalisadores com

elevada estabilidade térmica e boa atividade catalítica [41-43]. A estabilidade dos materiais

obtidos por este método se fundamenta na possibilidade de suportar a fase ativa no

momento da gelatinização [26]. O fato de se trabalhar com precursores líquidos ou

organosolúveis permite conseguir catalisadores com elevada dispersão da fase ativa no

suporte. Além disso, existe a possibilidade de se obter catalisadores em forma de filmes

suportados em substratos.

1.4.2.Mecanismos de reaçóes do método sol-gel

O termo sol é geralmente empregado para definir uma dispersão de partículas

coloidais (diâmetros menores que 1000 nrn) estável em um fluído, enquanto que o termo

gel é um sistema formado pela estrutura tridimensional desordenada de partículas coloidais

interligadas (gel coloidal) ou de cadeias poliméricas (gel polimérico) que imobiliza a fase
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líquida nos seus interstícios [44]. Variáveis importantes que devem ser levadas em

consideração na síntese de óxidos suportados pelo método sol-gel incluem: pH,

estequiometria dos reagentes, tempo de gelatinização, remoção dos solventes e condições

de tratamento térmico [45].

A química do processo sol-gel é baseada nas reações de polimerização inorgânicas

(hidrólise e condensação). A Figura 3 mostra um esquema simplificado do processo. O

início se dá pela hidroxilação dos grupos alcoxi (M-OR) do alcóxido precursor (M(OR)m)

já dissolvido em álcool (ROR). Nas reações de polimerização ou condensação, os grupos

M-OR reagem com os grupos hidroxil dos alcóxidos (M-OR), via reações de oxolação ou

oleação. Oleação é uma reação pela qual um hidróxido ou uma ponte "01", M-OH-M, é

formada entre dois cátions e a oxilação envolve a formação de ponte "oxo", M-O-M, entre

dois cátions. Durante este estágio a estrutura primária é formada e as propriedades do gel

são determinadas.

Alcóxido precursor: M(OR)m
M: metal do alcóxido

R radical alquil (CH3, C2R5 ,C4R1 etc.)

ORI
RO-M-OR + ~OI

OR

ORI ,
-.. RO-M-OH + RORI

OR

: hidrólise

[ OR OR

n RO-~-OR -.. =M-O-~-O-M= + nROH :polimerizaçloI I
OR OR

Figura 3: Esquema simplificado das reações quimicas envolvidas no processo sol-gel.

A Figura 4 mostra esquematicamente, as modificações estruturais que ocorrem

durante a transição sol-gel segundo Iler [44]: (4a) partículas coloidais dispersas resultantes

da polimerização do monômero, (4b e 4c) formação de cadeias ramificadas e

tridimensionais chamadas de microgéis (dependentes das condições do meio: pH,

temperatura etc), (4d) aumento do número de microgéis até a rede sólida ocupar metade do

volume total, situação na qual a viscosidade atinge um limite infinito e o sistema atinge o

ponto de gel e passa a comportar-se como um sólido elástico.
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o pH da reação é bastante importante na determinação das propriedades finais do

material sintetizado [45]. Sob condições básicas, as partículas inicialmente formadas têm

um diâmetro de -1nm. Estas partículas aumentam em tamanho durante a síntese. O

material resultante tende a ser meso e macroporoso. Quando a reação ocorre sob condições

de pH igual à 7, as partículas no sol variam entre 2,5 e 20 nrn. Por esta razão, o material

resultante tem uma distribuição de tamanho de poro não-homogênea. Sob condições

ácidas, as partículas de sol e de gel são bem uniformes, variando o tamanho entre 0,5 e

3 nm. O material resultante tem alta porosidade.
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D!:pítu{o 11: :Materiais e métodos

11.1.Método de preparação das soluções precursoras dos óxidos 

Método sol-gel

o procedimento seguido com os reagentes precursores na preparação das soluções

precursoras está resumido no fluxograma da Figura 5. Os catalisadores de cobre suportados

em Ce02-Ti02 foram preparados pela técnica sol-gel. Nitrato de cério e amônio

«(Nl4)2Ce(N03)6.6H20, Vetec) foi dissolvido em uma solução aquosa de ácido nítrico

(1,5 mol/L). Então, nitrato de cobre (Cu(N03k3H20, Vetec) foi adicionado a esta solução,

que foi aquecida até 60°C e agitada por 30 minutos, a solução resultante foi denominada

(A). Uma segunda solução denominada (B) foi preparada dissolvendo-se alcóxido de

titânio «CH3)2(CHO))4Ti, Aldrich) em álcool isopropílico (razão molar 1:1). A solução

(A) foi adicionada à solução (B) e submetida à forte agitação com sonda ultra-sônica em

potência de 50 W por 2 minutos. A mistura foi mantida por'24 horas em repouso sob uma

atmosfera saturada de álcool isopropílico. Finalmente, o gel resultante foi seco a 110°C por

16 horas e então calcinado por 16 horas. As temperaturas de Calcinaçãoforam 290, 450,

650 e 850°C.

A fim de se garantir uma melhor solubilização dos sais de cério e de cobre e

acelerar a hidrólise do alcóxido quando adicionada à solução (B), a solução (A) foi

mantida em pH próximo de 1. A quantidade de água adicionada à solução (A) foi tal que os

sais fossem totalmente solubilizados e em quantidade excedente para garantir a

hidrolização do alcóxido ( ~2? -10).alcoX1do

As temperaturas de eliminação da água e dos radicais orgânicos foram

acompanhadas através da análise térmica diferencial (DTA) (detecta reações que envolvem

liberação ou absorção de calor) e a 250°C todos os produtos de sínteses e água já foram

eliminados.
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Agitação

I

Agitação

(A)

, .
Alcool •

Isopropílico :----- 1

,-----------
: A+B= Gel :
-----r-----

Ultra-som

I
Secagem

I
Calcinação

+
Catalisador (Pó)

Figura 5: Esquema do método de preparação dos catalisadores de cobre suportados sobre C~- Ti~.

Com relação às quantidades de cada componente na amostra, tomou-se o cuidado

de escolher sempre valores estequiométricos entre a céria e a titânia que fossem iguais aos

dos suportes. Na Tabela I estão mostradas as denominações utilizadas para os principais

catalisadores, assim como para seus respectivos suportes, sendo que a quantidade de cada

elemento está em unidades atômicas. Amostras adicionais com maiores teores de cério

foram preparadas para estudos complementares.

Tabela I: Denominação dos principais catalisadores e seus respectivos suportes, em unidades atômicas.

Suporte Catalisador (9%CuO)Catalisador (18%CuO)

Ti02

Tio 910191CUo 09Tio,8201,82CUo,18, , ,
Ce02

Ceo,9101,91CUo,09Ceo,8201,82CUo,18

Ceo,10Tio,9002

Ceo,09Tio,8201,91CUo,09Ceo,o82Tio,73801,82CUO,18

CeO,30Tio,7002

Ceo 27Tio 6401 91CUo 09Ceo 246Tio 57401 82CUO18, , , ,
, , , ,

Ceo 50Tio 5002
Ceo 45Tio 4601 91CUo 09CeO,41Tio,4101,82CUO,18, ,
, , , ,
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11.2.Caracterização textural por adsorção de N2

A caracterização textural, quanto à área superficial SBET, isoterma de

adsorção/dessorção, e distribuição de poros (porosidade, tipo de poros, tamanho de poro)

foi realizada por medidas de adsorção de N2 a 77K utilizando um equipamento da

Micromeritics, modelo AccuSorb 2100E pertencente ao Laboratório de Multi-usuários do

IFSC-USP. Foi utilizado o programa desenvolvido naquele laboratório para o cálculo das

isotermas e das distribuições de raio de poros.

11.3.Difratometria de raios-X

Os materiais sintetizados foram analisados por um difratômetro Rigaku Rotaflex

automático, modelo RU 220B, utilizando radiação Ka do cobre (40 kV/40 mA, 1,5405 Â)

e filtro monocromador de Ni. O equipamento pertence ao Grupo de Cristalografia do

IFSC-USP. O intervalo de varredura foi 20-60° (29) com tamanho de passo igual a 0,02° e

tempo do passo de 3,0 s (para o caso de catalisadores que tiveram seu tamanho de grão

calculado). A identificação das fases cristalográficas foi realizada por comparação com os

arquivos JCPDS ~ 21-1272, 21-1276, 43-1002 e 41-254 para Ti02-anatase, TiOrrutilo,

Ce02-cerianita e CuO, respectivamente.

O tamanho médio dos cristalitos foi calculado pela equação de Scherrer (equações

2.1. e AI.18) [46]. A largura a meia altura dos picos devido ao tamanho das fendas,

características da fonte de raios-X, divergência do feixe e o fato do feixe não ser

monocromático foi calculado. Para tanto, um difratograma de referência do silício (Si) em

pó com tamanho de grão igual a -5 llm foi obtido [47] e com o seu pico principal em

28,44° (29) (plano cristalográfico (111)) foi determinado o alargamento experimental da

linha igual a 0,16° (29). O mesmo conjunto experimental foi utilizado para se obter os

difratogramas dos catalisadores e do silício.

D = KJJ(J3c - J3s)cos9, (2.1)

onde D é o tamanho do cristal do catalisador (em Â); Â é o comprimento de onda do raio-X

(em Â); J3c e J3s são as larguras a meia altura dos picos principais de difração de raios-X do
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catalisador e do silício (em radianos), respectivamente; o número K = 0,89 é um

coeficiente; e é o ângulo de difração.

".4. Microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução

(HR-TIEM)

As imagens das amostras obtidas por TEM foram adquiridas num MR-TEM da

JEOL modelo JEM-3010 (operando a 300 kV e com resolução pontual igual a 0,17 nrn)

pertencente ao Laboratório de Microscopia Eletrônica do Laboratório Nacional de Luz

SÍncrotron (LNLS) em Campinas. Os catalisadores foram ultrasonicamente dispersos em

álcool isopropílico por 10 minutos e a suspensão foi depositada com o auxílio de uma

seringa sobre filme de carbono 30 Á de espessura previamente evaporados em grades de

Cu. As distâncias interplanares e os tamanhos dos cristalitos foram medidos por meio do

programa computacional «'Micrograph-GATAiV'.

11.5. IEspectroscopia de absorção de raios;.X (XAS)

As medidas de XAS a temperatura ambiente foram feitas na linha de luz XAFS

do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) em Campinas (energia do anel igual

a 1,37 GeVe feixe decorrente média entre 90-130 mA). O monocromador usado foi o

de cristal duplo Si(111) para os experimentos feitos nas bordas K do Ti e do Cu e borda

Lm dó Ce. Asiiitensídades dós fólos íncidentes e lfansnutídos foram. determin:àdas elo

modo padrão das câmaras de detectores de Íons. Para os espextros EXAFS ("Extended

X-ray Absorption Fine Structure), no mínimo três varreduras foram adquiridas para cada

amostra no intervalo de energia de 5700-6100 eV para a borda Lm do Ce e de 8900

9800 eV para a borda K do Cu, usando passos de 1.0 eV para o Ce e de 2 eV para o Cu.

Os espectros XANES (X-Ray Absorption Near Edge Structure) na borda Lm do Ce e nas

bordas K do Ti e do Cu foram adquiridos utilizando passos iguais a 0,5, 0,4 e 1,0 eV,

respectivamente.

A análise dos dados de EXAFS foi feita em um microcomputador utilizando um

programa escrito por Michalowicz [48], de acordo com procedimentos recomendados

pelo "lntemational Workshop on Standards and Criteria in XAFS" [49]. Após a remoção

e normalização da absorção atômica, obteve-se a transformada de Fourier da oscilação
_______________________________ 14
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EXAFS, k3X(k), para o espaço R no intervalo de 3,2-12,0 A-I para o Cu e 2,3-9,8 Ai
para o Ce. Para cada caso, a "Kaiser apodization window" com '[ = 2,5 foi usada. A

energia da borda de absorção foi selecionada arbitrariamente no ponto de inflexão do

espectro de absorção. A contribuição da primeira esfera de coordenação foi extrapolada

através da transformada inversa de Fourier no espaço R e então ajustadas utilizando a

fase e a amplitude de retroespalhamento experimentais.

A fase e a amplitude do retroespalhamento da ligação Cu-O foram extraídas do

composto CuO (N = 4 and R= 1,96 A). A análise quantitativa da esfera Ce-O foi feita

tendo o composto Ce02 como referência CRa>o = 2,34 A and NCt>O = 8). Para todos os

ajustes nas bordas do Cu e do Ce, os erros foram estimados aproximadamente iguais a

0,01 A para a distância e 5% para o número de vizinhos.

Para as comparações entre os diferentes espectros das amostras, os espectros

XANES obtidos para as bordas Lm do Ce e K do Ti e do Cu tiveram o "background"

removido e normalizados utilizando, como unidade, o ponto de inflexão da primeira

oscilação EXAFS.

11.6.Espectroscopia de fotoe/étrons excitados por raios X (XPS)

As análises de XPS foram feitas em um espectrômetro da Kratos Analytical modelo

XSAM HS sob ultra-alto vácuo (~5xl0·9 Torr) pertencente ao CCDM-UFSCar. Uma fonte

de elétrons de Mg (linha Ka., energia hv = 1253,6 eV) foi utilizada operando a 15 kV e

15 mA. Uma alta resolução foi obtida com o passo de energia do analisador igual a

20,0 eV. As amostras na forma de pó foram finamente espalhadas sobre um suporte de

aço-inox e colocadas na câmara de vácuo sem pré-tratamento. Todas as medidas foram

feitas a temperatura ambiente. O pico ls do C de hidrocarbonetos (C-C ou C-H) centrado

em 284,8 eV foi utilizado como referência interna para a energia absoluta. Para o ajuste

das curvas obtidas dos espectros do nível 2p do Ti, 3d do Ce e 2p do eu (deconvolução)

foi utilizado um misto das funções GaussianaILorentziana, tendo sido tomado a curva

Shirley [50] como "background". As composições atômicas foram obtidas com base nas

áreas sob os picos, as quais foram calculadas utilizando o programa disponível no

equipamento. Os fatores de sensibilidade para as análises quantitativas foram referenciados

pelo pico Is do F igual a 1.
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11.7.Teste catalítico - Conversão do metanol

11.7.1. Equipamentos e parâmetros utilizados

Os testes catalíticos foram efetuados em um micro reator de leito fixo, a pressão

atmosférica. A conversão do metanol foi testada no intervalo de temperatura de 160-310°C.

O efluente do reator foi analisado por amostragem em linha em um cromatógrafo em fase

gasosa damarca Shimadzu modelo GC-14B equipado com um detector de ionização (FID)

e um de condutividade térmica (TCD) e uma coluna capilar Supel-Q de 60 m de

comprimento, tendo como gás de arraste o N2 e o H2 foi utilizado no pré-tratamento dos

catalisadores. O fluxograma simplificado da montagem está mostrado na Figura 6.

H2

N2

Figura 6: Fluxograma da unidade catalítica. (A) saturador, (B) banho-maria, (C) forno elétrico, (D) reator
catalítico e o cromatógrafo gasoso (C.G.).

Todos os testes foram feitos em triplicata com um erro experimental na conversão

do metanol igual a 2%. Á seguir estão colocados alguns dos parâmetros referentes ao teste

catalítico:

~ Massa do catalisador = 150,0 mg;

~ Massa de CuO = 13,5 mg (caso específico da análise catalítica de CuO não suportado,

ítem 111.6.1.);

~ Razão entre o fluxo do gás de arraste (N2) e o fluxo de metanol = 10 (velocidade

espacial constante, isto é, tempo de contato fixo);

~ Temperatura do banho-maria (saturador) = 32°C;
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~ Temperatura dos tubos de aço-inox e válvulas (mantidas por mantas aquecedoras e

controladas por um reostato) = 32°C;

~ Tempo do pré-tratamento = 1 hora;

~ Tempo de reação = 20 minutos (tempo no qual a reação já havia alcançado o estado

estacionário, conforme mostrado na Figura 7).
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7: Conversão do metano} em função do tempo de reação obtida para o catalisador
Ceo,09Tio,82~,91CtJO,09calcinado a 450°C, sendo a temperatura de reação igual a 280°C.

Figura

o cálculo da conversão do metanol (Cmetanol) foi feito através da equação (2.2):

APadrio - AMellnol .100,
CMelIno1 = Apadrio

(2.2)

onde APadrão é a área no cromatograma referente ao metanol quando este não interagiu com

o catalisador e AMetanol é a área referente ao metanol não convertido durante o teste

catalítico.

Para o cálculo da seletividade foi utilizada a seguinte equação:

Seletividade = ~Ei .100,

iLAEi
i~l

(2.3)

onde AEi é a área no cromatograma referente ao efluente ~ do micro-reator, sendo que foi

atribuído El ao metanol, E2 ao formiato de metila, E3 ao formaldeído e E4 ao COx (CO e

CO2).
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11.7.2.Pré-trstamento com fluxo de H2 

Redução à temperatura programada (TI'R)

Uma ativação prévia do catalisador foi feita pda redução do componente

óxido de cobre, através de uma corrente de 7,O%vol. H2IAr a uma velocidade de

aproximadament~ 100 mlfh por 1 hora ~ tem~ratura em torno 00 410°C paracatalisadof$

calcinados a 450, 650 € SSO°C € 250°C para catalisador€S calcinados a 290°C. Uma vez

que a reação de redução é muito exotérmica, a diluição do H2 se faz necessária para evitar

a sinterização dos catalisadores.

A temperatura de redução igual 290°C escolhida para o pré-tratamento dos

catalisadores do presente projeto parece bastante adequada, pois está acima da temperatura

de redução apresentada pelas possíveis espécies do óxido de cobre formada no ~sistema

euO-CeOz- Ti02 conforme explicitado na curva de 1'12-TPR apresentada na Fígura 8. Este

ensaio de TPR foi realizada no Laboratório de Catálise do Departamento de Engenharia

QUímica da UFSCar.

Ti01 - suporte
T=541"C

-
~
:J-

'"I
~Q,)~
o
E
~
c:oo

-CuO
r\ T~-173"C
1\

1\

I \

I \
. \

I \
I
i

~

Ti01- comercial
T=643"C

1QQ ~QQ ~Q 4QQ $QQ EiQQ 7QQ 8QO

T(oC)

Figui'â 8":CúfVá de H2-TPR dó catà1íSádór Céo,0911o,82ÚJ,91Cüo,09 Cà1Cínadóà 450"C. CondiÇões dáàDálise:
massa ~ lOOmg, lOoCfriiili. fluxo 50 mITiiliíi (5o/õvol. H2 em N2).

No gráfico da Figura 8 também está indicadaa temperatura de redução usualmente

reportada na literatura de TiÜ2 comercial.
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Capítufo I I I: ~suftaáos e áiscussão

///.1. Aná/ise textura/

1//.1.1. Área superficial específica - SSET

1//.1.1.a. Dependência com a temperatura de calcinação e teor de cério

das amostras

A análise das áreas superficiais (SBET) dos suportes calcinados a diferentes

temperaturas (290, 450 e 650°C) mostrou-se bastante importante na identificação de

diferenças no comportamento do processo de sinterização térmica conforme o acréscimo

de cério ao suporte Ti02 puro (Figura 9). Os valores SBET obtidos para os suportes Ti02,

Ceo,lOTio,9002e Ceo,30Tio,7002calcinados a 290°C foram iguais a 172, 164 e 133 m2fg,

respectivamente. As áreas superficiais medidas destes mesmos suportes calcinados a 450°C

foram 79, 118, 138 m2fg, respectivamente. As áreas dos suportes Ti02, Ceo,lOTio,9002

tiveram sensíveis decréscimos, 54 e 28%, respectivamente~ quando comparados com os

resultados obtidos para os suportes calcinados a 290°C. Já o suporte Ceo,30Tio,7002

praticamente manteve sua área quando calcinado a 450°C. Quando calcinados a 650°C

estes suportes passaram a ter as seguintes áreas 15, 41 e 31 m2fg. O que representam

reduções de 91, 75 e 77%, respectivamente. O caso extremo no decréscimo da área ocorreu

com os suportes calcinados a 850°C, a esta temperatura as áreas superficiais passaram a ser

< 5,0, 8,0 e < 5,0 m2fg,respectivamente.

O efeito de estabilização térmica da céria no suporte pode ser melhor verificado

através da análise que se segue. A maior influência da temperatura de calcinação no valor

SBET foi observada no catalisador Tio,9101,91CUo,09(Figura 10). Este quando calcinado a

450°C teve sua área superficial, 84 m2fg, reduzida em 45% se comparada ao valor obtido

para o mesmo suporte calcinado a 290°C, 153 m2fg.Por outro lado, adições de 9 e 27% de

cério a este catalisador (Ceo,o9Tio,8201,91CUo,09,SBET = 124m2fg e Ceo,27Tio,6401,91CUo,09,

SBET = 105m2fg) fizeram com que essa redução passasse a ser menor, 19 e 31%,
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respectivamente. O acréscimo de cério ao TiOz amenizou sua sinterização. A análise acima

é verdadeira independentemente da presença de cobre, pois não foram observadas

mudanças nos valores de SBET desses catalisadores calcinados a 450°C devido a adição de

cobre (Figura 11). Já os resultados obtidos para os catalisadores Ceo,82Tio,0901,91CUo,09e

CeO,9101,91CUO,09revelaram que o efeito da temperatura de calcinação sob suas áreas

superficiais é pequeno. Evidenciando novamente que a presença de céria na matriz ajuda a

manter a estabilidade térmica do catalisador.
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Figura 9: Efeito do teor de cério e da temperatura de calcinação na área BET dos suportes CexTiyOz.
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Figura 10: Efeito do teor de cério e da temperatura de calcinação na área BET dos catalisadores
CexTiyÜl,91CUo,09.
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111.1.1.b.Dependência com o teor de cério no suporte

Uma vez que as áreas superficiais dos suportes nitidamente apresentaram uma forte

dependência com a adição de cério ao Ti02 puro, destaca-se este comportamento para

suportes calcinados a 450°C, que pode ser acompanhado na Figura 9. A titânia apresentou

uma área superficial igual a 79 m2jg, que é 43 e 33% menor do que os valores obtidos para

os suportes Ceo,lOTio,9002e Ceo,30Tio,700.As áreas destes últimos suportes mostraram-se

próximas, os valores obtidos foram iguais a 118 e 138 m2jg, respectivamente. A partir do

suporte Ceo,50Tio,5002(de área igual a 92 m2/g), os suportes Ceo,7oTio,3002e Ceo,90Tio,IO02

praticamente não mostraram diferenças de área superficial entre si e com relação ao Ce02,

o valor médio medido para estes é igual a 67 m2jg. Pode-se concluir que as matrizes com

menores teores de cério são as que apresentaram maiores áreas.

Segundo estudos realizados por Yuan et al [51] em catalisadores de cobre

suportados sobre Ti02 para a combustão de partículas de fuligem de óleo diesel, a

atividade catalítica do cobre foi intensificada pela presença de potássio. Este efeito foi

atribuído à formação de óxidos misto K-Ti, o qual inibiu a sinterização do suporte Ti02 e

então aumentou a área superficial do catalisador. A adição de CeOx ao catalisador

CuOJTi02 ajudou na estabilização da área superficial e no aumento da atividade catalítica

para combustão de CO, acetado de etila e etanol [24].

111.1.1.c.Dependência com teor de cobre nos catalisadores

o efeito da adição de cobre nos resultados de área BET está mostrado na Figura 11,

para catalisadores calcinados a 450°C. Pode-se observar que não houve variação nos

valores SBET devido ao acréscimo de cobre aos suportes Ti02, Ceo,1OTio,9002 e

Ceo,5oTio,5002.Para o suporte Ceo,30Tio,7002foi observada uma redução de 22% na área

superficial quando adicionado de 9% de cobre. Por outro lado, a adição de óxido de cobre

aos suportes com altos teores de cério (Ce02, CeO,90Tio,1002e Ceo,70Tio,3002)provocou uma

sensível mudança nas áreas superficiais. Para estes, a diminuição do valor SBETquando

adicionados 9 e 18% cobre foi em média 62, 68 e 390,/0,respectivamente. Portanto, as

matrizes com baixos teores de cério possuem uma estrutura na qual as áreas superficiais

são menos afetadas pelo acréscimo de cobre.
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Figura 11: Efeito do teor de cério e de cobre na área BET dos catalisadores CexTiyOl,91Cuo,09calcinados a
45üoC.

111.1.2.Iso termas de Adsorção de N2

A síntese dos tipos de isotermas obtidas está mostrada na Tabela lI.

As isotermas obtidas para os suportes calcinados a 290°C estão mostradas na

Figura 12. O Ti02 apresentou isoterma do tipo II (vide Anexo I, página 106),

característica de materiais com predominância de macroporos, raios maiores que 50 nm. Já

os suportes Ceo,IOTio,9002e Ceo,30Tio,7002 apresentaram isotermas do tipo IV (vide Anexo

I, página 106), típicas de materiais que possuem uma maior população de poros com raio

entre 1,3 e 50 nm (região de mesoporos). De uma maneira geral, os volumes de gás

adsorvido dos suportes diminuíram conforme a adição de cério à matriz Ti02. Estes valores

medidos estão entre 72,5 e 159,8 cm3/g , suportes Ceo,30Tio,7002e Ti02, respectivamente.

Os tipos de isotermas de adsorção obtidos para os suportes não se alteraram com o

acréscimo de 9 e 18% de cobre ao suportes calcinados a 450°C, como pode ser observado

através da comparação entre as isotermas mostradas nas Figuras 13-15. Ambos teor de

cério e temperatura de calcinação exerceram uma forte dependência no tipo de isoterma.

Os perfis das isotermas conforme a adição de cério ao Ti02 calcinados a 450°C

foram idênticos aos apresentados pelos suportes calcinados a 290°C. As isotermas obtidas

para aquela temperatura de calcinação estão mostradas na Figura 13. O Ti02 apresentou

isoterma do tipo lI. Porém, para os suportes Ceo,lOTio,9002,Ceo,30Tio,7002e Ceo,50Tio,5002
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observou-se isotermas do tipo IV. A fim de se acrescentar mais algumas informações sobre

a mudança do tipo de isoterma segundo adição de cério ao suporte, foram feitas análises

dos suportes com maiores teores de cério. Este estudo mostrou que as suportes Ce02,

CeO,90Tio,1002 e Ceo,70Tio,3002 apresentaram isotermas do tipo 11. O volume de gás

adsorvido diminuiu conforme a adição de cério às matrizes, os valores medidos estão entre

19,0 e 150,3 cm3/g, para o Ce02 e Ti02, respectivamente.

A isoterma de adsorção do suporte Ti02 não sofreu mudanças ao ser calcinada a

650°C (Figura 16). Já os suportes Ceo,lOTio,9002e Ceo,30Tio,7002com o aumento da

temperatura de calcinação para 650°C passaram a ser do tipo 11,ao invés do tipo IV obtida

para estes mesmos suportes calcinados a 290 e 450°C.

Uma vez que as áreas dos suportes Ti02, Ceo,lOTio,9002e Ceo,3oTio,7002calcinados a

850°C foram menores que 7 m2/g,as isotermas não foram determinadas.

111.1.3.Histerese das isotermas de adsorção de N2

As isotermas de adsorção de N2 apresentam histerese que indicam uma transição

morfológica dos materiais seguindo a mesma evolução das isotermas de adsorção

conforme a adição de cério à matriz Ti02 e aumento da temperatura de calcinação. E não

mostraram serem funções da presença de cobre, o que pode ser verificado através das

Figuras 13-15. A síntese dos resultados obtidos está mostrada na Tabela 11.

A matriz Ti02 calcinada a 290 e 450°C (Figuras 12 e 13) apresenta histerese do tipo

H3 (vide Anexo I, página 106), encontrada em materiais cujos poros apresentam formatos

de cunhas, cones ou placas paralelas. As histereses para os suportes Ceo,lOTio,9002,

Ceo,3oTio,7002e Ceo,50Tio,5002calcinados a 290 e 450°C são do tipo H2 (vide Anexo I,

página 106), típicas de materiais de poros com morfologia irregular, tipo garrafa (poros

cilíndricos abertos e fechados com estrangulações). As matrizes Ce02, Ceo,90Tio,1002 e

Ceo,30Tio,7002calcinadas a 450°C apresentaram histereses do tipo H3.
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A histerese obtida para Tiü2 não sofreu alteração ao ser calcinadas a 650°C

(Figura 16). No entanto, com o aumento da temperatura de calcinação dos suportes

CeO,lOTio,90ü2e CeO,30Tio,7oü2para 650°C observou-se que as histereses se compõem de um

misto dos tipos H2, apresentadas pelas mesmas matrizes calcinadas a 290 e 450°C, e do

tipo H3, a mesma apresentada pelos suportes de maiores concentrações de cério na matriz.
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11I.1.4.Distribuição do raio de poros

As distribuições do raio de poros das amostras calcinadas a 290, 450 e 650°C

mostraram-se praticamente monomodais, independentemente do acréscimo de cério e de

cobre à matriz. A síntese dos resultados obtidos está mostrada na Tabela lI.

11I.1.4.aDependência do raio de poro com a temperatura de calcinação

e com o teor de cério do suporte

Os suportes TiOz, CeO,lOTio,900z e CeO,30Tio,7oOzcalcinados a 290°C (Figura 17)

apresentaram raios de poro bem próximos entre si, cujo valor médio é igual a

(17,6 ± 0,2) A e os valores dV/dr correspondentes a estes raios foram 17,7.10-3,40,2.10-3 e

20,9.10-3 cm3/g.A, respectivamente.

Os suportes Ceo,IOTio,900z e CeO,30Tio,700z calcinadas a 450°C (Figura 18) também

apresentaram raios de poro bem próximos entre si e o valor médio não se alterou quando

comparado ao dos suportes calcinados a 290°C, anteriormente mencionadas. Já o raio de

poro do suporte TiOz calcinado a 450°C aumentou para 20,2 A. Os valores dV/dr medidos

para o TiOz, Ceo,lOTio,900Ze Ceo,30Tio,700zforam 6,0.10-3, 26,8.10-3 e 17,1.10-3 cm3/g.A,
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respectivamente. Estes valores se comparados aos apresentados pelos suportes calcinados a

290°C são menores, para o suporte Ti02 diminuiu 66%, Ceo,loTio,9002diminuiu 33% e

Ceo,30Tio,7002diminuiu 18%.

O efeito da temperatura de calcinação nos valores dV/dr é bem visível a 650°C

(Figura 19). Após passar por este tratamento a esta temperatura é praticamente impossível

identificar picos centrais na curva de distribuição do raio de poros do suporte Ti02. Os

raios dos poros dos suportes Ceo,1OTio,9oÜ2e Ceo,30Tio,7002deslocaram-se para valores

maiores do que os apresentados pelos mesmos suportes calcinados a 290 e 450°C, 59,7 e

43,0 ~ respectivamente, representando aumentos de 70 e 60%. Os valores dV/dr medidos

para estes últimos suportes foram 0,8.10-3 e 2,7.10-3cm3/g.~ respectivamente,

representando diminuições de 98 e 87% com relação as apresentadas pelos mesmos

suportes calcinados a 290°C.

111.1.4.b.Dependência do raio de poro com o teor de cério no suporte

As distribuições do raio de poros mostraram-se bastante influenciadas pelo

acréscimo de cério ao suporte e a fim de explicitar este fato, segue uma análise mais

detalhada sobre esta dependência para os suportes calcinados a 450°C (Figura 18).

Os pontos de máximo das distribuições do raio de poros dos suportes Ti02,

Ceo,loTio,9002,Ceo,30Tio,7002,Ceo,50Tio,5002,Ceo,7oTio,3002,Ceo,90Tio,1002e Ce02 foram

observados em 20,2, 17,7, 17,4 17,1, 22,0, 19,5 e 16,0 ~ respectivamente. E os valores

dV/dr foram 6,0.10-3, 26,8.10-3, 17,1.10-3, 8,4.10-3, 5,6.10-3,4,5.10-3 e 3,3.10-3cm3/g.~

respectivamente. Comparando o maior valores dV/dr (suporte Ceo,loTio,9002)com os

medidos para os suportes Ceo,30Tio,7002,Ceo,50Tio,5002,Ceo,7oTio,3002,Ceo,90Tio,1002e Ce02

em termos de porcentagem, observa-se as seguintes diminuições conforme a adição de

cério a matriz Ti02: 36, 69, 79, 83 e 87%, respectivamente. Uma vez que o valor dV/dr

observado para o Ti02 foi apenas 6,0.10-3 cm3/g.~ ficou evidente então que o acréscimo

de cério conduz a um valor dV/dr maior até o teor igual a 500.10.Para maiores teores de

cério as distribuições apresentadas por estes suportes são bem próximas à da matriz Ti02.

A influência do pH das soluções precursoras nas características texturais dos

suportes Ce02-Ti02 (razão atômica l/I e calcinados a 450°C) preparados pelo método sol

gel foi estudada. Em condições ácidas, área superficial obtida foi igual a 66 m2/g e
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diâmetro médio do poro 7,6 nrn. Em condições básicas, o composto apresentou área

superficial igual a 70 m2/g e diâmetro médio do poro 22,8 nrn [52].

1/I.1.4.c. Dependência do raio de poro com o teor de cobre do

catalisador

o efeito do teor de cobre na distribuição do raio de poros dos catalisadores

calcinados a 450°C e as curvas estão mostradas na Figura 18 e 20.

Com o acréscimo de 9% de cobre aos suportes Ceo,lOTio,9002, Ceo,30Tio,7002,

Ceo,50Tio,5002,os raios dos poros praticamente não se alteraram, sendo o valor médio igual

a (18,8 ± 0,4) Á. Os valores dV/dr medidos foram 40,7.10-3, 34,8.10-3 e

31,4.10-3cm3/g.Â. Quando comparados aos seus respectivos suportes mostraram-se 34, 51

e 73% maiores. A adição de cobre no suporte Ti02 ocasionou um aumento de 42% no raio

de poro (35,0 Â). Nos suportes com maiores teores de cério, as distribuições do raio de

poros obtidas mostraram-se relativamente baixas, o que não permitiu destacar picos de

máximo nestas curvas de distribuição.

Os valores dV/dr dos suportes Ceo,lOTio,9002, Ceo,30Tio,7002e Ceo,50Tio,5002

contendo 18% de cobre foram 20,9.10-3, 27,0.10-3 e 9,8.10-3cm3/g.Á. Representando

diminuições de 49, 22 e 71% quando comparados com os medidos para os catalisadores

com 9% de cobre. Os dois primeiros catalisadores apresentaram raios de poro iguais a

17,2 Â e a terceira 17,9 Â, respectivamente, ou seja, praticamente não mudaram com

relação aos correspondentes catalisadores com 9% de cobre. No entanto, o acréscimo de

18% de cobre ao suporte Ti02 apresentou uma curva bimodal centrada em 17,9 e 36,2 Â,

de intensidade iguais a 17,9.10-3 e 3,4.10-3cm3/g.Â, respectivamente. Nos catalisadores

com maiores teores de cério, as distribuições do raio de poros obtidas mostraram-se

relativamente baixas, o que não permitiu destacar picos de máximo nestas curvas de

distribuição.
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11/.1.5.Síntese dos resultados - Análise textural

Três importantes observações podem ser feitas sobre os resultados das áreas

superficiais. Primeiro, os suportes com menores teores de cério apresentaram maiores áreas

superficiais, além do mais a presença do cério foi necessária nas matrizes calcinadas a

maiores temperaturas (450°C) para se obter áreas superficiais mais elevadas. Segundo, a

adição de cobre mostrou-se menos influente na área BET de suportes com menores teores

de cério, enquanto nos suportes ricos em cério a adição de cobre parece levar a uma maior

sinterização. E finalmente, os suportes Ti02 mostraram-se mais instáveis com o aumento

de temperatura de calcinação, isto é, sujeito à sinterização térmica. A estabilidade pode ser

maior com a adição de céria.

Através das curvas de histerese ficou constatado que a adição de cobre às matrizes

não ocasionou uma mudança do tamanho ou formato dos poros. Por outro lado, ficou

evidente que a variação da concentração de óxido de cério na matriz produz uma mudança

significativa. Quanto menor a concentração de cério no suporte menor o tamanho de poros.

Com relação a morfologia dos poros, à temperaturas de calcinação intermediárias, o

acréscimo de pequenas quantidades de cério ao suporte Ti02, levou a formação de poros

irregulares.

As distribuições dos raios de poros das amostras calcinadas a 290, 450 e 650°C

mostraram-se praticamente monomodais. Ficou destacado que o aumento de temperatura

de calcinação dos suportes fez com que os volumes de poros diminuíssem,

independentemente da concentração de cério. Corroborando com os resultados de área

superficial. Por outro lado, observou-se que a mudança para maiores raios de poro ocorreu

somente à temperatura mais elevada (650°C). O acréscimo de cério a matriz Ti02, em

certas concentrações (10-30% do suporte) é fundamental para se obter maiores volumes de

poro. A adição de 9% de cobre aos suportes com menores teores de cério causou o

aumento do volume de poro, porém não alterou o raio. O excesso de cobre diminuiu o

volume de poro, sem alterar o raio.
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111.2. Difração de raios-X

111.2.1.Dependência com o teor de cério e de cobre no suporte e a

temperatura de calcinação

A caracterização por difração de raios-X dos suportes e dos catalisadores com 9%

de cobre calcinados a 290 e 450°C seguiram o mesmo padrão de comportamento conforme

o aumento de cério na matriz, como pode ser observado nas Figura 21-23, e sendo assim

serão discutidos somente os resultados dos catalisadores com 9% de cobre calcinados a

450°C.

Seguindo o desenvolvimento dos padrões de DRX na Figura 23 foi possível notar

uma grande influência da adição de 9% de cério ao catalisador Tio,9101,91CUO,09,no qual

somente uma fase bem definida de anatase pode ser observada (25,3°/29). Com a adição de

cério, o difratograma mudou dando origem a picos largos de pouca intensidade, sendo o

pico principal centrado na posição atribuída à fase anatase (10 1), e o pico principal

atribuído à fase Ce02-cerianita começou a ser visível (28,2-28,3°/29), porém de dificil

indexação. As adições de 27 e 45% de cério tornaram os picos relativos à fase Ce02

facilmente indexáveis, mas somente o pico principal da fase Ti02-anatase pode ser

observado (25,3°/29). Portanto, os resultados de DRX para estes catalisadores revelaram a

presença de duas fases cristalográficas, TiÜ2-anatase e Ce02-cerianita, e a quantidade

destas fases depende da composição do suporte, porém independente da adição de cobre,

como mencionado anteriormente. Possíveis explicações para o alargamento do pico

principal da titânia com a presença de cério podem ser a pobre cristalinidade ou tamanho

dos cristalitos inferiores à resolução do equipamento.

Com o propósito de verificar a possibilidade de formação de nanopartículas de

Ti02, em especial para as amostras com 9% de cobre calcinadas a 450°C, os tamanhos

médios destes cristalitos foram determinados pela equação de Scherrer. Um procedimento

clássico para a aquisição dos difratogramas foi seguido para a correção dos alargamentos

dos picos a meia altura como está explicitado no item 11.3. Um resumo das fases

cristalográficas e dos tamanhos dos cristalitos pode ser encontrado na Tabela fil, onde

nota-se que a adição de cério ao suporte fez com que o tamanho dos cristalitos da fase

anatase diminuísse. Para o catalisador Tio,9101,91CUO,09,o diâmetro do cristalito foi igual a
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12,3 nrn e quando adicionado de 9, 27 e 45% de cério os cristalitos diminuíram 56, 75 e

80%, respectivamente.

Tabela ID: Fases cristalinas observadas e tamanhos dos cristalitos obtidos através da equação de Scherrer
para catalisadores com 9% de cobre calcinados a 450°C.

Catalisador

Tio,9101,91CUO,09

Ceo,09Tio,8z01,91CUo,09

CeO,Z7Tio,6401,91CUO,09

Ceo,45Tio,4601,91CUO,09

Fase Tamanho do

cristalina

cristal* (nrn)

TiOz

12,3

TiOz e CeOz

5,4

CeOze TiOz

3,1

CeOz e TiOz

2,4

'..

*Ti: tamanho de cristalitos obtidos dos picos da fase TiOz-anatase.

Observou-se que as áreas superficiais dos catalisadores Ceo,o9Tio,8Z01,91CUO,09e

Ceo,z7Tio,6401,91CUo,09calcinados a 450°C são superiores ao do catalisador Tio,9101,91CUo,09

(não adicionado de céria) consistente com o decréscimo do tamanho de cristalitos. Para

maiores acréscimos de céria, a área superficial não apresentou o mesmo comportamento

porque ocorre a formação de CeOz isolado (como visto por DRX), de menor área BET,

contribuindo para a diminuição da área superficial total dos catalisadores.

O efeito causado no tamanho dos cristais de titâni'a pela adição de um segundo

óxido foi reportado por Ramis et alo [53]. Eles estudaram o sistema W03/TiOz preparado

pelo método de impregnação na razão 10190, e adicionalmente reportaram que o óxido de

tungstênio iniQe a transformação da fase anatase para a fase rutilo, de menor área

superficial.

Com relação à formação da fase cristalina CeOz isolada, resultados semelhantes

foram publicados recentemente [24]. Neste trabalho, dados de DRX de óxidos de cobre

suportados sobre titânia modificada por céria não mostraram picos referentes à fase

cristalográfica CuO. Os catalisadores CuOx-CeO,JTiOz foram preparados pelo método de

impregnação e as concentrações de cobre e cério foram calculadas levando-se em conta a

área superficial do suporte pré-calcinado TiOz (42 mZ/g). Sendo assim os catalisadores

tinham 3 ou 12 moI de CuO/mz de área superficial de TiOz, o mesmo vale para ceOz. Eles

concluíram que uma limitada quantidade de cério pode estar confinada à titânia com a

fmalidade de estabilizá-Ia, o excesso é segregado na forma de CeOz.
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Um segundo trabalho sobre a influência do cério em catalisadores do tipo

Cu/alumina comprovou que há dois tipos de Ce02 na superficie da alumina. Um tipo

proveniente de entidade altamente dispersas, que têm interações com o suporte e outro

onde as partículas são relativamente grandes e têm propriedades mais próximas do óxido

puro [54].

Os suportes e os catalisadores com 9% de cobre calcinados a 650 e 850°C

apresentaram outras fases cristalográficas além daquelas anteriormente citadas e um

resumo destas fases está colocado na Tabela IV.

Tabela IV: Fases cristalinas observadas nos suportes e nos catalisadores com 9% de cobre calcinados a 650 e
850°C.

Fase cristalina

Suporte

Ti02

Ceo,lOTio,9002

Ceo 30Tio7002, ,
Catalisador

Tio,9101,91CUQ,09

Ceo,09Tio,8201,91CUQ,09

Ceo,27Tio,6401,91CUQ,09

TiÜ2-anatase e rutilo

Ti02-anatase e rutilo e Ce02

Ti02-anatase e rutilo e Ce02

Ti02-rutilo e CuO

Ti02- anatase e rutilo, Ce02 e CuO

Ti02-anatase e rutilo, Ce02 e CuO

Ti02-rutilo

Ti02-rutilo e Ce02

Ti02-rutilo e Ce02

Ti02-rutilo e CuO

Ti02-rutilo, Ce02 e CuO

Ti02-rutilo, ce02 e CuO

As Figuras 24 e 25 mostram os difratogramas de raios- X dos suportes e dos

catalisadores calcinados a 650°C, respectivamente. Os suportes calcinados a 650°C

apresentaram o titânio em duas fases cristalográficas: Ti02-anatase e rutilo e as

intensidades dos picos principais destas duas fases deixaram de ser próximas para maiores

teores de cério (30%), quando a formação da fase Ce02-cerianita é acentuada. No suporte

Ceo,30Tio,7002a fase anatase nitidamente predominou em comparação com a rutilo. Com

relação aos resultados dos catalisadores, o difratograma do catalisador Tio,9101,91CUQ,09

calcinado a 650°C revelou a presença de somente uma fase do titânio, a Ti02-rutilo, além

da CuO-tenorite. O difratograma do catalisador Ceo,o9Tio,8201,91CUQ,09exibiu timidamente

picos centrais referentes às fases Ti02-anatase e Ce02, sem contar as fases Ti02-rutilo e

CuO-tenorite. No difratograma do catalisador Ceo,27Tio,6401,91CUQ,09foram identificadas
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fases bem definidas de Ti02-anatase e Ce02, porém a fase Ti02-rutilo apareceu

timidamente, e não é indexável. Dois fatos devem ser destacados com relação aos

resultados das análises das amostras calcinadas a 650°C e que dizem respeito aos

acréscimos de cobre e cério à matriz. A adição de cobre ao suporte Ti02 favoreceu a

formação da estrutura TiOz-rutilo em detrimento à TiOz-anatase, porém a adição de cério

favoreceu a estabilização desta segunda fase.

Segundo Lopez et alo [55], a transição da fase anatase - rutilo ocorre por volta de

700°C e se completa a 950°C. O método sol-gel quando processado a pH muito ácido (que

é o presente caso), faz com que a hidrólise do alcóxido de titânio seja mais rápida do que

sua polimerização, desta maneira um número maior de grupos hidroxilas (OR) liga-se ao

gel-TiOz (veja o esquema das reações envolvidas no processo na página 9). Este gel ao ser

calcinado libera os grupos OH, formando assim muitos defeitos, que são vacâncias de

titânio e oxigênio. Estes defeitos são responsáveis por promoveram a transição de fase

anatase para rutilo a uma menor temperatura, explicando a presença no suporte puro TiOz

calcinada a 650°C (Figura 24) a fase rutilo, além da anatase. O acréscimo de CuO tem o

mesmo papel de uma impureza que catalisa o transporte de massa (portanto de defeitos

formados durante o processo sol-gel) para a região de nucleação da fase rutilo (de maior

densidade de massa) favorecendo a transição de fase.

Sabe-se que a transformação de fase anatase - rutilo está relacionada com vários

fatores tais como condições de preparação, precursores, dopantes, morfologia da partícula

etc. Um trabalho que serve como exemplo da influência do dopante na inibição da

transformação anatase - rutilo foi estudado por Lin et alo [22]. Neste trabalho, os resultados

das difrações de raio-X de misturas de TiOz e 0,5% em massa de óxidos de terra raras

revelaram que a presença destes óxidos também podem inibir a transformação de fase de

anatase para rutilo durante a calcinação. Mesmo para temperaturas moderadamente

elevadas este efeito foi observado, isto é, menor 650°C para TiOJLaz03, 700°C para

TiOzN 203 ou CeOz. A inibição da transformação de fase foi atribuída a estabilização da

fase anatase pelos óxidos de terras raras na vizinhança através da formação de ligações

Ti-O-terras raras. Na interface dos óxidos, átomos de titânio substituem os elementos terras

raras na rede destes últimos formando sítios Ti tetraédricos (em LaZ03 e YZ03) e sítios

Ti octaédricos (CeOz). A interação entre diferentes átomos de Ti tetraédricos ou entre

Ti tetraédrico e Ti octaédricos inibe a transformação de fase para rutilo.
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A transição da fase anatase para a fase rutilo esta relacionada com o grau de

empacotamento das partículas, uma vez que a transformação inicia-se com a nucleação da

fase rutilo na anatase e o núcleo cresce através da partícula de anatase até completar o

processo [56]. Os núcleos são favoravelmente formados em sítios de imperfeições,

especialmente em contornos de grão. Este processo é acompanhado pela sinterização dos

cristais de anatase.

Uma explicação similar a anterior para a inibição da transformação de fase

anatase - rutilo foi dada para o sistema TiOJSi02 (razão 30/70) [57]. A estabilização da

fase anatase ocorre pela proximidade da fase Si02 através da interface Ti-O-Si. Na

interface, os átomos da titânia substituem os átomos da rede tetraédrica da sílica formando

sítios de Ti tetraédricos. A interação entre estas espécies e os sítios de Ti octaédricos da

anatase previne a transformação para rutilo. A rede da sílica "bloqueia" as espécies

Ti-O na interface com a titânia prevenindo a nucleação necessária para a transformação.

Esta interação Ti-O-Si na interface da titânia também foi sugerida ser responsável por

estabilizar os domínios de Ti02, prevenindo a aglomeração e conseqüente o crescimento.

No presente trabalho, a diminuição do tamanho dos cristalitos e a inibição da

transformação de fase da titânia com a adição de céria, estão consistentes com os

resultados do aumento da área superficial e inibição da sinterização dos suportes acrescidos

de céria. Todos estes resultados indicam que a adição de Ce02 à matriz modifica o

mecanismo de formação das fases da titânia. O efeito da céria provavelmente é diminuir os

níveis de distorções da rede, inibindo a nucleação dos cristais e conseqüentemente a

transição de fase da titânia a menor temperatura. Adicionalmente uma interação entre Ce02

e a superficie da titânia (interação que será verificada e discutida novamente nos itens

relativos às próximas técnicas) deve estar envolvida não somente na inibição da transição

de fase como também na inibição da sinterização de Ti02, explicando a maior área

superficial das amostras acrescidas de céria (e calcinadas a temperaturas superiores a

450°C) e a diminuição do tamanho dos cristalitos de TiÜ2com a adição de Ce02.

Os difratogramas de raios-X dos suportes e dos catalisadores calcinados a 850°C

podem ser observados nas Figuras 26 e 27, respectivamente. Os suportes apresentaram

somente as fases Ti02-rutilo e Ce02-cerianita e quando acrescidos de 9% de cobre todos os

catalisadores passaram a exibir também a fase CuO-tenorite.

Com relação à presença de fases cristalográficas relativas ao cobre, como pode ser

observado, nenhuma fase correspondente aos padrões de difração de CuO foi observada
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nas amostras contendo 9% de cobre calcinados à 290°C e 450°C (Figuras 21-23). No

entanto, o aumento da temperatura de calcinação levou ao aparecimento de picos de

difração relativos ao CuO-tenorite. A sinterização de pequenas partículas de cobre

dispersas devido ao aumento de temperatura sobre a matriz é uma possível explicação para

este resultado. Além do mais, nenhuma solução sólida foi identificada uma vez que

mudanças dos picos de difração não foram observadas.
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Figura 21: Difratogramas de raios-X dos catalisadores: (a) Tio,9IÜJ,9ICUo,09.(b) Ceo,09Tio,82ÜJ,9ICUo,09,(c)
Ceo,4sTio,-tA,9ICtlo,09 e (d) Ceo,9IÜJ,9ICUo,09,calcinados a 290°C, (*) fase TiQz-anatase e
(.) fase C~rianita.
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Figura 22: Difratogramas de raios-X dos suportes: (a) Ti~, (b) Ceo,lOTio,90~, (c) Ceo,30Tio,70~, (d)
Ceo,50Tio,450~ (e) C~, calcinados a 450°C. (*) fase Ti~-anatase e (.) fase CeOz-cerianita.
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Figura 23: Difratogramas de raios-X dos catalisadores: (a) Tio,9101,91CUo,09,(b) Ceo,09Tio,8201,91CUo,09,
(c) Ceo,27TiO,64ÚJ,91CUo,09,(d) Ceo,45Tio,4A,91CUo,09 (e) Ceo,91ÚJ,91CUo,09,calcinados a 450°C.
(*) fase Ti~-anatase e (.) fase CeOz-cerianita.

42--------------------------------------



____________________________________ III.2.~áera»-~

* +

Figura 24: Difratogramas de raios-X dos suportes: (a) TiCh, (b) Ceo,loTio,90Che (c) Ceo,30Tio,70Ch,calcinados
a 650°C. (*) fase TiCh-anatase, (+) fase TiCh-rutilo e (.) fase CeOrcerianita.
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Figura 25: Difratogramas de raios-X dos catalisadores: (a) Tio,91~,9ICUo,09, (b) Ceo,09Tio,82~,91CUO,09e
(c) Ceo,27Tio,6401,9ICUo,09(*) fase TiCh-anatase, calcinados a 650°C. (+) fase TiCh-rutilo e
(.) fase CeOrcerianita.
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Figura 26: Difratogramas de raios-X dos suportes: (a) Ti~, (b) Ceo,IOTio,90~ e (c) Ceo,30Tio,70~, ca1cinados
a 850°C. (+) fase Ti~-mtilo e (.) fase ~-cerianita.
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Figura 27: Difratogramas de raios- X dos catalisadores: (a) Tio,91ÜJ,91Cuo,09, (b) Ceo,09Tio,82ÜJ,91Cuo,09 e
(c) Ceo,27Tio,64ÜJ.91Cllo,09,ca1cinados a 850°C. (+) fase Ti~-mti1o e (.) fase C~rianita,
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111.2.2.Dependência com o teor de cério e de cobre no suporte

A Figura 28 mostra os difratogramas dos catalisadores com 18% de cobre

calcinados a 450°C. Apesar da grande quantidade de cobre nas amostras, cristalitos de CuO

formaram-se somente nos catalisadores Ceo,574Tio,Z4601,8ZCUo,18e Ceo,8Z01,8ZCUo,18,de mais

alto teor de cério, o que fornece indicações de que o cobre à baixa concentração (9%)

encontra-se na forma de pequenas partículas de CuO dispersas sobre a matriz. E em

especial para as matrizes com alto teor de cério, o óxido de cobre deve fazer parte de

volumes maiores do que em matrizes pobres em céria, explicando a detecção por DRX das

partículas de CuO cristalizadas (sinterizadas) somente sob as primeiras matrizes. Cabe

lembrar que, as áreas superficiais mostraram-se dependentes do acréscimo de cobre

somente para os catalisadores de alto teor de cério.

Em nenhum dos difratogramas foi observado picos de difração referentes à fase

Segundo Larsson e Andersson [IIJ, os quais estudaram catalisadores do tipo

CuOx-CeQJ Ah03, a baixos teores de cobre, o cobre apresentou-se na forma de aluminato

de cobre sobre a alumina e em altos teores, além da fase anterior, o cobre apareceu na

forma de cristalitos de CuO. Eles concluíram que a distribuição das espécies de cobre

depende não somente da concentração de cobre mas também de cério.

Catalisadores de Cuo-ceOz foram estudados por Lamonier et alo [11I com

diferentes razões atômicas Cu/Ce denominadas CeCux. Eles observaram CuO cristalizados

a partir de x = 0,5, fracamente para CeCUo,5e CeCuI e mais intensamente para x ~ 2. Além

do mais, a análise de DRX sugere que uma solução sólida foi formada. O cobre foi

intersticialmente incorporado à rede de CeOz, causando uma mudança do pico principal da

céria. Estes catalisadores foram preparados pelo método de precipitação. A observação da

fase CuO segregada à altas concentrações de cobre em catalisadores do tipo Cu-Ce(La)-O

também foi feita por Liu e Flytzani-Stephanopoulos [11]. Além do mais, eles concluíram

que somente uma pequena quantidade de cobre é necessária para promover a oxidação de

CO. O excesso de cobre forma "bulks" de CuO, os quais contribuem pouco para a

atividade catalítica. Fases contendo cobre não foram detectadas em catalisadores do tipo

Cu/TiOz pobres em cobre como conseqüência da sensibilidade e limites de tamanho da

técnica de DRX LII].
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Figura 28: Difratogramas de raios-X das amostras: (a) Tio,82~,82CUO,18,(b) Ceo,082Tio,738~,82CUO,18,(c)
Ceo.246Tio,574~,82CUO,18,(d) Ceo,41Tio,41~,82CUo,18 (e) Ceo,574Tio,2~,82CUO,lg e (f)
Ceo,8201,82CUo,18,calcinados a 450°C. (*) fase Ti~-anatase e (.) fase ~-cerianita.

111.2.3.Síntese dos resultados - DRX

Algumas observações obtidas da análise de DRX devem ser destacadas. (1) A

distribuição das fases cristalográficas TiOz e CeOz depende do teor de cério na matriz

TiOz-anatase, a adição de cério à matriz modifica o mecanismo de formação de TiOz

conduzindo inibição da transição de fase anatase - rutilo, a cristalitos de titânia de menor

tamanho e a prevenção da sinterização das amostras; (2) A distribuição das fases

cristalográficas TiOz-rutilo e anatase depende: (a) da temperatura de calcinação, em

temperaturas mais altas (850°C) somente a fase rutilo é formada, (b) da adição de cobre, a

qual favoreceu a formação da estrutura TiOz-rutilo em detrimento à TiOz-anatase quando

calcinados a 650°C e (c) da adição de cério que favoreceu a estabilização desta segunda

fase também quando calcinados a 650°C; (3) A formação de cristalitos de CuO depende da

temperatura de calcinação das amostras (a partir de 650°C) e também do alto teor de cério,

quando o cobre encontra-se mais exposto superficialmente; (4) nenhuma formação de

solução sólida foi identificada através das análises dos difratogramas.
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11I.3.Microscopia e/etrónica de transmissão de alta resolução

(HR-TEM)

A aquisição das imagens dos catalisadores pela técnica de HR- TEM mostrou-se

bastante interessante uma vez que os resultados de difração de raios- X apontaram uma

forte tendência na diminuição dos tamanhos de cristalitos de TiOz-anatase com a adição de

cério ao suporte de catalisadores contendo 9% de cobre calcinados à 450°C. A HR- TEM

trata-se de uma técnica que fornece diretamente informações sobre a distância interplanar

dos cristais e conseqüentemente possibilita identificar a fase cristalográfica do cristalito

(com o auxílio de cartas cristalográficas e conhecimento prévio do material analisado),

assim como o tamanho dos cristais. A Tabela V mostra quais os catalisadores e a referência

que tiveram suas imagens obtidas e a média dos tamanhos dos cristalitos de TiOz-anatase.

Em geral, a média dos tamanhos dos cristalitos foi calculada com base na observação de 20

cristais, sendo que para cada catalisador foram obtidas aproximadamente 18 imagens.

Algumas dessas imagens estão mostradas nas Figuras 29-34, onde são apontadas as

distâncias interplanares, a fase que se trata o cristal observado (TiOz ou CeOz) e o tamanho

do cristalito de TiOz-anatase. A tabela VI mostra os planos cristalográficos {h k I}

encontrados para os cristalitos de CeOz e TiOz, suas respectivas distâncias interplanares e

intensidades segundo as cartas cristalográficas.

Tabela V: Catalisadores e referências que tiveram suas imagens obtidas e o tamanho médio dos cristalitos de
TiOz-anatase.

Tamanho médio dos cristais de

TiOz-anatase (t ± 10% (nrn))
Referência

TiOz

Catalisadores

Tio,9101,91CUO,09

Ceo,09 Tio,8201,91 CUo,09

Ceo,27 Tio,6401,91 CUO,09

Ceo,45 Tio,4601,91CUo,09

Ceo,41 Tio,4101,8ZCUO,18

(14 x 19)

(15 x 18)

(12 x 13)

(6 x 7)

(4 x 5)

(4 x 5)
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Observando a Tabela V e as Figuras 29-34 é evidente a diminuição do tamanho dos

cristalitos de Ti02-anatase com a adição de cério ao suporte dos catalisadores de cobre, em

comum acordo com os resultados de DRX. Com relação à análise textural, tanto a

referência Ti02 quanto o catalisador Tio,9101,91CUO,09apresentaram áreas superficiais

menores que a apresentada pelo catalisador Ceo,o9Tio,8201,91CUQ,09(79, 84, 124 m2fg,

respectivamente), em concordância com o fato da existência de menores cristalitos de

Ti02. No entanto, para maiores adições de cério (27, 45 e 41%) a área superficial decaiu

(105 e 80 e 86 m2fg, respectivamente), enquanto que os tamanhos dos cristais diminuíram.

Isso aconteceu porque ocorreu a formação de Ce02 isolado, como observado por DRX, de

bem menor área superficial (25 m2fg), contribuindo para a diminuição da área superficial

total.

Em nenhuma das imagens obtidas foram encontrados cristais referentes ao cobre,

mesmo para o catalisador com 18% de cobre (Ceo,41Tio,4101,82CÜO,18),corroborando com os

resultados de DRX. Vale a pena colocar que as distâncias interplanares deste cristal que

correspondem aos picos de difração mais intensos são iguais a 2,524 e 2,324 A.

Tabela VI: Planos cristalográficos {h k I} encontrados para os cristalitos de Ce<h e Ti~ e suas respectivas
distâncias interplanares e intensidades (I) segundo as cartas cristalográficas.

{h k I}d(Â)I
Ti02-anatase 101

3,520100

200

1,89235

004

2,43120 .

Ce02-cerianite 111

3,124100

220

1,91346
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Figura 29: Imagem obtida por HR-TEM da referência TiOranatase.
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Figura 30: Imagem obtida por HR-TEM do catalisador Tio,9101,9ICUO,09.
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Figura 31: Imagem obtida por HR-TEM do catalisador Ceo,09Tio,82ÜI,9ICUo,09.
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Figura 32: Imagem obtida por HR-lEM do catalisador CeO,27 TiO,64Ül,82CUo,18.

______________________________________ 52



------ lII.3. fMicroscopía efetrônial di:transmissão di:afta reso!itç40

Figura 33: Imagem obtida por HR-TEM do catalisador Ceo,4sTio,46ÜI,9ICUo,09.
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Figura 34: Imagem obtida por HR-TEM do catalisador CeO,41 Tio,4101,82CUo,18.
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111.4.Absorção de raios-X (XAS)

Um grande número de estudos tem sido feito com o propósito de investigar a

estrutura dos sistemas CuO-Ti02 e CuO-Ce02 e somente um para investigar óxidos de

cobre suportados sobre titânia modificada por céria [24]. Pouca informação existe sobre o

ambiente local e estado de oxidação deste último sistema, que podem ser muito bem

elucidados pela técnica de espectroscopia de absorção de raio-X (XAS) [60]. Duas técnicas

de XAS foram utilizadas neste estudo: XANES (X-ray absorption near-edge structure) e

EXAFS (extended X-ray absorption fine structure). O objetivo desta parte do trabalho é

investigar a influência na ordem local e na estrutura eletrônica das espécies devido às

adições de cério e cobre ao suporte Ti02. Os resultado das análises por XAS estão

colocados conforme o elemento de análise.

111.4.1.Borda K do Ti - XANES

O espectro XANES pode ser dividido em duas regiões: a primeira região, chamada

de pré-borda, é a região de baixa energia que no caso do titânio está compreendida no

intervalo 4966-4980 eV. A região pós-borda de absorção se estende 50 eV após o valor

tomado como sendo a energia de ionização do elemento, neste caso o pico denominado C

mostrado na Figura 35. Os picos observados na região da pré-borda originam-se de

transições de elétrons para o estado excitado, mas como estas excitações eletrôQicas

ocorrem no átomo absorvedor, elas são fortemente moduladas pela vizinhança do átomo a

curta e média distância « que 100 átomos absorvedores). Portanto a pré-borda contém

informações estruturais e eletrônicas.
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o espectro da borda K do Ti da fase Ti02-anatase obtido como referência é muito

similar aos apresentados pela literatura [60-63] e está mostrado na Figura 36 juntamente

com os espectros dos catalisadores. Ti02-anatase tem uma estrutura tetragonal contendo 12

átomos por unidade de célula com ~ = 3,784 A e Co = 9,514 A e está coordenado com seis

oxigênios a duas diferentes distâncias Ti-O: quatro a 1,934 A, e duas outras a 1,980 A [62].

Todos os catalisadores parecem ter o Ti na fase anatase, como identificada pela técnica de

DRX. A comparação entre os espectros da referência e os espectros dos catalisadores

mostra algumas diferenças com a adição de cério nas transições da pré-borda (4965

4980 eV) e da pós-borda (4980-5020 eV).
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A fim de detalhar as características da pré-borda, a Figura 37 mostra a mesma série

de espectros da Figura 36, porém para um intervalo de energia menor (4966-4980 eV). Em

todos os catalisadores, pelo menos três picos na pré-borda são observados e alguns deles

têm suas intensidades fortemente moduladas pelo aumento do teor de cério: as intensidades

dos picos AI (4968,8 eV) e A3 (4971,9 eV) decresceram e o pico A2 (4970.9 eV) tomou

se mais pronunciado e parece dominar para o catalisarlor Ceo,41Tio,4101,&2CUo,1&.A

intensidade do pico B (4974,6 eV) não mudou significativamente.
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Com a finalidade de identificar a origem das transições na região da pré-borda da

borda K do Ti, foram feitos cálculos para vários modelos de compostos ("c1usters" de

diferentes tamanhos) usando a teoria de espalhamento-múltiplos de um elétron (MS) com o

código XANES CONTINUUM [60]. Os pesquisadores tiveram uma ótima concordância

entre dados experimentais e cálculos teóricos para esta região de transição, que foram

atribuídos às transições proibidas (AI, A2 e A2) do orbitalIs do Ti central para o orbital

3d Ti ou O 2p da vizinhança. Estas transições tornam-se permitidas quando ocorre a

hibridização dos orbitais 4p(Ti central)-3d(Ti Iº vizinho) em um sítio com simetria de

inversão [60, 65, 66], como no caso do Ti localizado em um tetraedro tipo Ti04 ou em um

sítio tipo pirâmide quadrada «(5]TiO)04 [67].

Os três picos AI, A2, e A3 correspondem a transições do foto-absorvedor Ti

(estado Is) para o orbital 4p do átomo central hibridizado com o orbital 3d do primeiro

vizinho Ti, com caráter principalmente d [60]. E a estrutura B é originada das transições do

foto-absorvedor Ti (estado Is) para o orbital4p do átomo central hibridizado com o orbital

4s do primeiro vizinho Ti e/ou com orbital2p do O, com caráter principalmente p [60]. Os

tripletos ocorrem não somente devido à existência de diferentes maneiras de hibridização

entre os orbitais envolvidos (isto é, devido ao campo cristalino) como foi assinalado por

Waychumas [65], mas segundo Wu et a!. [60], é devido também às duas diferentes
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distâncias Ti-Ti (segunda esfera de coordenação). Quatro átomos de Ti à 3,039 A

contribuem com os picos AI e A2, enquanto que quatro outros à 3,784 A contribuem com

os picos AI e A3.

Luca et aI. [61] e Chen et alo [68] observaram um aumento do pico A2 em suas

amostras de Ti02 com o decréscimo do tamanho da partícula. Os primeiros autores

investigaram a relação entre a estrutura de nanocristalitos de anatase e propriedades

eletrônicas (preparado pelo método sol-gel). Eles assinalaram a componente A2 em

4970,9 eV ao Ti penta-coordenado na superfície da estrutura elou as espécies de Ti

associadas com a superfície. Além do mais, o aumento da intensidade do pico A2 foi

relacionado com o decréscimo do tamanho das partículas de titânia. Os últimos autores

estudaram nanopartículas de Ti02 (19 A) comparando seus espectros na borda K do Ti

com espectros de Ti em sítios octaédricos de um ''bulk'' de anatase (500 A). OS dados de

XANES revelaram o aumento de titânio na superfície em sítios penta-coordenados como

resultado de distorções de sítios Ti em menores nanopartículas de Ti02.

Uma maneira de distinguir a coexistência de Ti das camadas superfíciais do "bulk"

da titânia é obter espectros XAFS de partículas com diferentes tamanhos, uma vez que as

características tomam-se mais evidentes [23]. Segundo este trabalho, à medida que o

tamanho das partículas toma-se menor, mais átomos de Ti estão sobre a superfície em um

ambiente anisotrópico, causando distorções ao redor dos átomos de Ti em uma unidade

octaédrica Ti06. Farges et alo [69] mostrou que compostos de vidro de Ti02 podem ter seus

números de coordenação determinados a partir da normalização da altura da pré-borda

versus posição da energia na pré-borda da borda K do Ti. Baseado nestes autores, titânio

com coordenações [4lTi, [5lTi e [6lTi são associados aos seguintes picos de energia 4969,5,

4970,5 e 4971,5 eV.

Estudos recentes reportam o efeito da adição de óxido de cério em catalisadores do

tipo Co-Si02 sobre o tamanho das partículas de cobalto, sobre a reducibilidade do cobalto

e sobre a performance catalítica [38]. O óxido de cério também mostrou ter efeitos sobre

óxidos de 1r02lTi02 conforme estudos de Alves et alo[36,37]. O ce02 não formou solução

sólida com 1r02 elou Ti02, atuando na composição da mistura como um agente dispersante

dos cristalitos de 1r02 e/ou (1r,Ti)02, resultando num aumento da área superficial ativa

dessas misturas.

A região da pós-borda da borda K do espectro XANES do Ti contém um número de

transições cuja origem é bem entendida, e a maioria dos estudos assinala a transições
59---------------------------------



____________________________________ IlI.4.)I6sorpioáemiJs-X

permitidas do tipo dipolo eletrônico. Alguns autores atribuíram o pico denominado C à

transições para o dipolo 4p do átomo central hibridizado com o orbital 2p do O, os picos D

e E à transições do orbital central 1s do Ti para estado np do vizinho Ti [23, 60, 61], as

estruturas D são de estados np de Ti de esferas mais altas [60].

No presente trabalho foi observada uma dependência entre as características da pós

borda e a adição de cério nos catalisadores: o pico C (4980,1 eV) desapareceu e os picos D

(4989,1 eV) e E (5003,5 eV) perderam suas intensidades e se alargaram. O alargamento

dos picos nesta região foi identificado à medida que os tamanhos das partículas analisadas

eram menores [23, 67]. Duas explicações foram colocadas para estas mudanças espectrais:

um aumento da fração da superficie de Ti02 e a não-homogeneidade da estrutura de rede

em nanopartículas [23].

Levando-se em conta todas as propostas mencionadas acima se pode inferir que a

intensidade do pico A2 dos catalisadores aumentou com o decréscimo do tamanho dos

cristalitos e o aumento do teor de cério. Ao mesmo tempo em que, a intensidade do pico

A3, que é assinalada a coordenação [6]Ti, decresceu reforçando a afirmação da distorção

dos sítios. As variações observadas nas transições pós-borda estão também correlacionadas

com o decréscimo do tamanho dos cristalitos de Ti02.

Os dados de DRX e TEM corroboram com os resultados da presente análise.

Ambas análises também levaram à constatação da diminuição das partículas de Ti02

anatase com a adição de céria. Com relação à análise textural, a área superficial dos

catalisadores decresceu para teores de cério maiores que 45%, o que a princípio parece

contraditório com a diminuição do tamanho dos cristalitos de Ti02. Porém, deve-se

lembrar que a fase cristalina ce02 isolada nos catalisadores possui área superficial pequena

(o catalisador Ceo,9101,91CUo,09possui área superficial igual a 25 m2/g), contribuindo para a

diminuição da área BET total.

///.4.2. Borda LIII do Ce - XANES/EXAFS

A Figura 38 mostra os espectros XANES da borda Lm do Ce dos catalisadores e da

referência Ce02. O Ce02 tem uma estrutura cristalina do tipo fluorita-cúbica na qual os

íons cério estão arranjados em uma rede cfc (cúbica de fase centrada) e os oxigênios

preenchem todos os sítios intersticiais, contendo 12 átomos por célula unitária com

ao = 5,411 Á.
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Figure 38: Espectro XANES da borda Lm do Ce XANES da referência e dos catalisadores, (a) C~
referência, (b) Ceo,9101,91CUo,09, (c) Ceo,27Tio,6401,91CUo,Q9, (d) Ceo,09Tio,8A ,91CUo,09 e
(e) Ceo,41Tio,41ÜJ,82CUo,18.

Os picos denominados a, b e c são encontrados nos espectros de Ce(IV). O pico a é

devido à transição 2P3/2 ~ (4/)Sd, enquanto que o pico b corresponde à transição de

2P3/2 ~ (4/ L)Sd onde um elétron é transferido do orbitalligante L.. (isto é, 2p do oxigênio)

para a camada 4f do Ce [70-73]. O pico c é assinalado ~ transição 2P312 ~ 4f , que é

proibida pela regra de seleção, AI = ±1. A hibridização dos orbitais Sd-4f permite a

transição como um pequeno pico [70, 72-74]. A posição e a área do pico b relativa ao pico

a dependem do ambiente químico do átomo de Ce [70]. O espectro do Ce(I1I) apresenta

somente um único pico, denominado d, originado da transição 2P3/2 ~ (4/)Sd [70, 72-74].

Nos espectros XANES da referência Ce02, os picos principais a e b podem ser

observados e estão separados por aproximadamente 7 eV, em boa concordância com

resultados da literatura [70, 72, 73]. Estas duas componentes também foram detectadas nos

espectros dos catalisadores com razão da intensidade e posição de energia próximas aos

valores encontrados para a referência, exceto pelo catalisador Ceo,o9Tio,8201,91CUo,09.Uma

vez que o pico denominado c, referente à presença da espécie Ce(I1I), não apareceu nos

espectros das amostras, parece que os átomos de cério estão em um complexo tetravalente.

No espectro XANES do catalisador Ceo,o9Tio,8201,91CUO,09,a distância entre os picos

principais a e b e suas intensidades relativas mostraram-se diferentes dos valores obtidos

para os demais. O pico b neste catalisador está posicionado a menor valor que nas outras
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amostras, ao passo que a intensidade do pico b relativa ao pico a é menor, o que não

ocorreu nos outros catalisadores. As dependências na posição e na intensidade relativa são

causadas pela sensibilidade do pico b ao ambiente químico, e podem ser usadas como um

indicador do caráter iônico/covalente característico do orbital 5/ do Ce(IV) [70, 72, 73].

Sendo assim este catalisador teve sua distância Ce-O1 distorcida das apresentadas pelo

Ce02-referência e pelos outros catalisadores. Este resultado foi confirmado pelos espectros

EXAFS da borda Lm do Ce.

Os espectros EXAFS da borda Lm do Ce dos catalisadores e do CeÜ2 estão

mostrados na Figura 39. Como podem ser observados, os espectros dos catalisadores

CeO,27Tio,6401,.91CUo,09e Ceo,41Tio,4101,82CUo,18apresentaram oscilações similares ao do

espectro EXAFS do Ce02, enquanto que as do catalisador Ceo,09Tio,8201,91CUo,09são

bastante diferentes. Estas diferenças podem ser melhor analisadas através das

transformadas de Fourier dos espectros EXAFS na Figura 40. O catalisador

Ceo,o9Tio,8201,9ICUo,09mostrou uma ordem local diferente da apresentada pela referência e

pelos demais catalisadores. Nos catalisadores com maiores teores de cério, o segundo pico

(entre 3 e 5 Â) que estão relacionados com as ligações Ce-Ce e Ce-O (segundos vizinhos)

puderam ser observados, contudo eles possuem uma menor intensidade que no Ce02.

Figura 39: Espectro EXAFS da borda Lm da referência e dos catalisadores. (a) Ce(h,
(b) Ceo,09Tio,82~.91 Cuo,09 , (c) Ceo,27Tio,64~,91 CUo,09 e (d) Ceo,41Tio,41~,82CUo,18'
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Figura 40: Transformada de Fourier dos espectros EXAFS da borda Lm do Ce mostrados na Figura 39, e)
C~ referência, U CCO.09Tio,82~.91CUO.09, (O) CCO.27Tio.64~,91CUO,09 e
~ CeO,41Tio,41~.82CUO,18.

A fase e a amplitude utilizadas nas simulações dos espectros EXAFS foram obtidas

da referência Ce02 e os resultados são exibidos na Tabela VII. Os catalisadores

Ceo,27Tio,6401,.91CUo,09e Ceo,41Tio,4101,82CUo,18apresentaram uma primeira esfera de

coordenação bastante similar à da referência. Já para o cat.alisador Ceo,o9Tio,8201,91CUo,09

não foi possível simular os espectros EXAFS nas mesmas condições utilizadas nas

simulações dos demais catalisadores. No entanto, uma boa simulação foi obtida levando-se

em conta duas esferas de coordenação para o espectro, sendo que o número médio de

primeiros vizinhos foi igual a 8 e a distância média Ce-Ol 2,32 A. Resultados similares

aos do catalisador Ceo,09Tio,8201,91CUo,09foram obtidos por Briois [75].

Das análises dos espectros da borda Lm do Ce foi possível concluir que Ce4+ é a

espécie presente em todos os catalisadores corroborando com os resultados de DRX e

imagens dos cristalitos de Ce02 obtidas por TEM. Através da análise do fator Debye

Waller, cr, pode-se dizer que os catalisadores com maiores teores de cério apresentaram

suas ordens locais similares à da referência, enquanto que o catalisador com 9% de cério

exibiu um grau de distorção mais alto.

63---------------------------------------



__________________________________ III.4.Jf6smpíoáerlliorX

Tabela VII: Simulações dos resultados dos espectros EXAFS da borda Lrn do Ce obtidas para a Ce(h
referência e para os catalisadores.

Amostra

Ce02
Ceo09Ti 0820191CU009, , , ,

Ceo 27Ti 06401 91CUo09, , , ,
Ceo,41Ti 0,4101,82CUo,18

N /Ce-O

(± 0,5)
8,0
6,2
2,2

7,9
7,8

R(Â)
(± 0,02)

2,34
2,25
2,40
2,32
2,31

(j (Â)

(± 0,01)

0,07
0,13
0,06
0,06

1/1.4.3.Borda K do eu - XANES/EXAFS

Os espectros XANES da borda ~ do Cu foram obtidos para as referências CuO

(Cu2+ em uma simetria quadrada) e Cu20 (Cu1+ coordenado por dois oxigênios) e para os

catalisadores e podem ser vistos na Figura 41.

Com a finalidade de distinguir melhor as caracteósticas dos espectros XANES, as

derivadas dos espectros das referências CuO e Cu20 (Figura 42) foram obtidas e

evidenciaram a energia da borda de absorção em 8984,3 e 8980,5 eV, respectivamente, em

boa concordância com resultados reportados na literatura [76, 77]. Para o caso dos

catalisadores a mesma transição está localizada em aproximadamente 8986,4 eV. Muito

embora as posições dos picos sejam sujeitas a suaves modificações devido a mudanças

pequenas no estado eletrônico ou na simetria local das espécies Cu, é necessário levar em

conta que a literatura reporta esta transição para espécies Cu2+ em simetria octaédrica em

8986,5 eV. Os compostos Cu(OHh [18, 76-78] e Cu(CH3C02kH20 [18] são exemplos

que possuem esta simetria.

Com relação aos espectros dos catalisadores, o pico A (9016,0 eV) desapareceu e o

pICO B (8997,9 eV) tomou-se alargado com o acréscimo de cério, não há nenhuma

explicação para este fato.
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Figura 42: Primeira derivada dos espectros XANES da borda K do Cu mostrados na Figura 41, das

referências (.) CuO e (O) Cu20; e dos catalisadores e) Tio,9IÜt,9ICUo.09,U Ceo,09Tio,82ÜI.9ICUo,09e (e) Ceo.4ITio,4IÜt.82CUo.18.

Os espectros EXAFS da borda K do Cu dos catalisadores parecem similares entre

si, porém algumas diferenças com relação ao espectro do CuO podem ser notadas (Figura

43). As transformadas de Fourier desses espectros podem ser obtidas na Figura 44. A

posição do pico principal, que corresponde à primeira esfera de coordenação Cu-O (entre

1,1 - 2,0 Â) é similar para todos os catalisadores e para o CuO.

3 4 5 6 10 11 12 13

Figura 43: Espectros EXAFS da borda K do eu da referência e dos catalisadores, (a) CuO,
(b) Tio.91Üt.91CUo.09,(c) CeO.09Tio.82Ül.91CUo.09e (d) Ceo,41Tio,41Üt .82CUo.l8·
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A fase e a amplitude utilizadas nas simulações da primeira esfera de coordenação

dos espectros EXAFS foram obtidas da referência CuO (Tabela VIII). Nos catalisadores

Tio,9101,91CUo,09e Ceo,09Tio,8201,91CUo,09,os números de coordenação calculados foram

aproximadamente 4,0 Â e as distâncias Cu-O mostraram-se um pouco menores do que a da

referência CuO. Um resultado diferente foi obtido para o catalisador Ceo,41Tio,4101,82CUo,18.

Algumas tentativas de simular com duas esferas de coordenação Cu-O foram feitas, mas

não tiveram sucesso.

Tabela VIll: Simulações dos resultados obtidos dos espectros EXAFS da borda K do Cu obtido para os
catalisadores.

Amostras N /Cu-OR (À)cr (Â)
(± 0,4)

(± 0,01)(±0,01)
CuO

4,01,96
Tio,91CUO,0901,91

4,01,950,04
Ceo 09Tio82CUo090191

3,81,950,057 , , ,

Ceo,41Tio,41CUO,18Ql,82
3,01,970,02
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111.4.4.Síntese dos resultados - XAS

As análises dos espectros da borda K do Ti mostraram um aumento das distorções

dos sítios do Ti com a redução do número de coordenação quando a concentração de cério

é aumentada e o tamanho dos cristalitos de Ti02-anatase decrescem. As variações

observadas nas transições na região da pós-borda estavam também correlacionadas com o

decréscimo do tamanho dos cristalitos de TiOranatase.

As análises por XANES da borda Lm do Ce confirmaram que os átomos presentes

estão na forma tetravalente. Apesar do número médio de primeiros vizinhos ao redor do

átomo de cério ser igual a 8 e a distância média Ce-O 2,32 A para todos os catalisadores

estudados, a análise dos espectros EXAFS do catalisador Ceo,09Tio,82CllQ,0901,91(o de

menor teor de cério na matriz) indicaram que a estrutura local ao redor dos átomos de Ce

estavam altamente distorcida.

Com relação às análises da borda K do Cu, uma nova série de medidas foi realizada

no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS-Campinas). A proposta de utilização da

linha XAS teve o intuito de implementar as análises da borda K do Cu os espectros

XANESIEXAFS das referências CU(OH)2 e Cu(CH3C02kH20 e dos catalisadores com

uma razão sinaVruído maior que as anteriormente coletadas, a fim de se ter um intervalo

em k maior para as simulações. Os catalisadores analisados são TiO,9101,91CllQ,09,

Ceo,09Tio,8201,91CllQ,09,Ceo,64Tio,2701,91CllQ,09,Ceo,41Tio,4101,82CUQ,18.
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11I.5.Espectroscopia de fotoe/étrons excitados por raios-X (XPS)

As análises de XPS foram feitas tendo em vista dois estudos principais: (1)

investigação da dependência da valência e dos tipos de espécies dos componentes

superficiais dos catalisadores com o teor de cério dos catalisadores contendo goJÓ de cobre e

(2) investigação da dependência da composição superficial dos catalisadores com: (2.a.) o

teor de cério no suporte, (2.b.) o teor de cério dos catalisadores contendo 9% de cobre,

(2.c.) teor de cobre no suporte Ceo,lOTio,9002e (2.d.) temperatura de calcinação do

catalisador Ceo,o9Tio,8201,91CUO,09.

11I.5.1.Investigação das va/ências e das espécies dos componentes

superficiais dos catalisadores - Dependência com o teor de

cério no suporte dos catalisadores contendo 9% de cobre

A análise dos resultados obtidos pela técnica de XPS dos elementos componentes

dos suportes calcinados a 450°C conforme adição de cério forneceu informações não

somente dos estados de oxidação, como também das possíveis espécies existentes de cada

elemento. Uma vez que os espectros de XPS dos suportes mostraram um comportamento

independente da presença do cobre serão apresentados somente os estudos realizados para

os catalisadores contendo 9% de cobre. Os valores das energias de ligação (B.E.) dos picos

principais dos elementos estudados obtidos a partir dos espectros de XPS para os

catalisadores e as referências Ti02-anatase, Tio,9101,91CUo,09,Ce02, Ceo,9IOI,9ICUo,09,CuO e

CU20 são mostrados na Tabela IX, além dos picos referentes ao nível ls do oxigênio

pertencentes a rede e ao grupo OR-. Os resultados e as discussões estão colocados

conforme o elemento de análise.

69



___________________________ III.5. 'Espectroscopiaáefutoe/Jtl'OllS~pornms-X

Tabela IX: Valores das energias de ligação (H.E.) dos principais picos dos espectros de XPS das referências
e dos catalisadores.

Amostras B.E. eV

Cu 2p3/2

Ti 2p3/2Ce 3d5/2O Is

OH-

Orede

Ce02

--882,7531,7 529,4

Ti02

-459,0-531,7 530,1

Ceo910191CU009

933,7-882,3531,4 529,4, , ,
Tio,9101,91CUo,09

933,7459,0-531,4 529,4

Ceo,09Tio,8201,91CUO,09

933,6459,2/460,8883,4532,1 530,5

Ceo27Tio6401 91CUo09

933,8459,3/460,6882,6531,5 . 530,0, , , .,

CeO,45Tio,4601,91CUO,09
934,0458,9/460,7882,6531,6 529,9

CuO

933,9--531,8 529,9

CU20

932,1--531,9 530,2

• Espectros de XPS do níve/2p do Ti

A Figura 45 mostra a evolução dos espectros de XPS obtidos para o níve12p do Ti

dos catalisadores com 9% de cobre conforme o acréscimo de cério, além do espectro das

referências Tio,9101,91CUo,09e Ti02-anatase.

Car1ey et alo [79] executaram um minucioso estudo de identificação e

caracterização de superficies de filmes finos de óxidos de titânio por XPS. Neste artigo, os

autores estabeleceram que as energias de ligação 458,9, 457,5 e 455,3 eV do pico 2P3/2 do

Ti são referentes às espécies Ti4+, Ti3+ e Ti2+, sendo suas separações spin-órbita (2.pJ/2e

2p1l2) iguais a 6,0, 5,0 e 5,5 eY. Lu et alo [80] atribuíram as posições dos picos 2P3/2 às

energias de ligações 458,8, 457,5 e 455,1 eV para Ti02, Th03 e TiO, respectivamente,

encontrados na superficie po1icristalina de titânio metálico após tratamentos específicos. A

energia de ligação referente a uma determinada componente spin-órbita aumenta com o

estado de oxidação do elemento. A razão, tendo como exemplo os óxidos de titânio, é que

18 elétrons do íon Ti4+ sentem uma maior força de atração do núcleo com uma carga

positiva igual a 22, que os 19 elétrons do íon Ti3+com uma carga positiva 22.

O dubleto 2p do Ti do espectro da referência Ti02-anatase apresentou suas

componentes spin-órbita em 459,0 eV (2p312) e 464,6 eV (2pl/2), as energias de ligação e a
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intensidade relativa (2: 1) mostraram-se comparáveis às encontradas na literatura [21, 79,

80]. Para o catalisador Tio,9101,91CUo,09,os picos 2p3/2 e 2p1l2 do espectro do titânio foram

ajustados por picos únicos correspondentes ao Ti4+ em uma estrutura tetragonal. Enquanto

que, o espectro do catalisador CeO,09Tio,8201,91CUo,09teve suas componentes melhor

ajustadas por duas curvas cada uma delas. Um conjunto dessas componentes foi assinalado

ao titânio em um sítio tetragonal (2p3/2 em 459,2 eV e 2p1l2 em 464,0 eV) e o segundo

conjunto spin-órbita deslocado para maiores valores de energias (2p3/2 em 460,8 eV e

2pl/2 em 466,6 eV), ambas espécies com mesmo estado de oxidação.

As componentes spin-órbita dos espectros dos catalisadores Ceo,27Tio,6401,91CUo,09e

CeO,45Tio,4601,91CUo,09também foram melhor ajustadas levando-se em conta a presença

dessas duas espécies. Analisando as áreas sob os picos 2p3/2' das duas espécies de Ti

conclui-se que o número de titânio superficial com número de oxidação igual a +4 numa

estrutura diferente da espécie tetragonal é crescente com as sucessivas adições de cério ao

suporte. No catalisador Ceo,09Tio,8201,91CUo,09esta segunda espécie do titânio representou

31%, no catalisador Ceo,27Tio,6401,91CUo,0945% e no catalisador Ceo,45Tio,4601,91CUO,0965%

na superficie. Por tanto, os resultados de XPS indicam a presença crescente de uma

segunda espécie de Ti sobre a superficie da amostra, quando o teor de céria é aumentado.

Estudos de XPS de outros sistemas também identificaram a presença de uma

segunda fase do titânio ocorrendo a maiores valores de energia de ligação. A análise de

XPS revelou a forte interação entre Ti02 e Si02 [81]. A energia de ligação do pico 2p3/2em

amostras de baixos teores de titânia esta localizada em 460,0 eY. Esta mudança para

maiores valores de energia foi explicada pelo aumento nos potenciais de interação devido

ao decréscimo do número de coordenação do Ti e ao encurtamento da ligação Ti-O, que

sugere a inserção dos cátions Ti4+nos sítios da sílica. Vale a pena lembrar que nos óxidos o

número de coordenação de Ti4+ é 6 e do Si4+ é 4 devido à diferença dos raios iônicos:

Ti4+ = 0,68 Â e Si4+= 0,39 Â.

Stakheev et al. estudaram o sistema Ti02-Si02 [82], eles concluíram que para

baixas concentrações de Ti02 (Ti02 ~ 85%, em massa), forma-se uma solução homogênea

de Ti em Si02. Para estas composições, o pico 2P3/2do Ti nos espectros de XPS alargou-se

para maior valor de energia de ligação do que o encontrado em Ti02 puro, indicando a

inserção dos íons de Ti4+nos sítios tetraédricos da rede da sílica.

Resultados similares aos trabalhos anteriormente citados foram obtidos para

eletrocatalisadores do tipo Iro,3Ti(0,7-x)CeX02(com x = 0,3, 0,5 e 0,7) [37]. Neste estudo, as
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amostras tiveram seus espectros 2p do Ti alargados, com mudança para maiores valores de

energia, do que o espectro do Ti02 puro, sugerindo que este elemento estaria presente em

mais do que uma espécie.

452

(e)

(d)

(c)

(b)

454456
2 2p 1/2.......
472 470 46B 466 464 462
Bind1ng Energy I ~V

Figura 45: Evolução dos espectros de XPS do nível 2p do Ti conforme adição de cério ao suporte dos

catalisadores (a) Ceo,45Tio.46ÜJ ,91CUo,09, (b) Ceo,27Tio,64ÜJ ,91CUo,09, (c) Ceo,09Tio,82ÜJ ,91CUo,09e das

referências (d) Tio,91ÜJ,91CUo.09 e (e) TiOz-anatase .

• Espectros de XPS do nível 3d do Ce

A Figura 46 mostra a evolução dos espectros de XPS obtidos para o nível 3d do Ce

dos catalisadores com 9% de cobre conforme o acréscimo deste elemento e o espectro das

referências Ceo,9101,91CUo,09e ce02.

O estado fundamental do Ce02 é uma mistura das configurações multi-eletrônicas

4/ e 4/L., onde L denota um buraco nos orbitais 2p do oxigênio. Enquanto que o estado

fundamental do C~03 é puramente 4/ [83]. A criação de um buraco no nível 3d do Ce

resulta num rearranjo dos elétrons de valência.

Os dubletos 3ds12 e 3d3/2 são geralmente denominados u e v e se estendem no

intervalo de 880 a 920 eV [24, 84 85]. Para o Ce02, os estados finais decorrentes da

fotoemissão do nível 3d do Ce dão origem aos seis picos correspondentes aos três pares

dos dubletos spin-órbita (3ds/2 e 3d312), decorrentes das diferentes ocupações do estado final
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4f do Ce fortemente hibridizados com os orbitais 2p do oxigênio. Os picos v e v" são

atribuídos aos estados anti-ligante e ligante da mistura das configurações eletrônicas

3cf4/(0 2p4) e 3t14/(0 2p5) do Ce4+ e v'" ao estado final3cf4/(0 2p6) do Ce4+ [24, 38

85, 86]. Para o CeZ05, a fotoemissão do nível 3d do Ce correspondem dois pares dos

dubletos spin-órbita (3d5/z e 3d3/2), decorrentes dos estados originados da hibridização das

configurações eletrônicas 4/ e 4/. Mas um dos pares (uo, vo) dificilmente é observado uma

vez que é um ombro de um dos picos do espectro 3d do Ce no CeOz. O pico v' é do estado

final 3t14/(0 2P1 do Ce3+ [24, 38, 85, 86]. A mesma explicação foi dada a série de

estruturas u.

v" v' v

14

012
CJ
c:>
.....•

~ 10
~
ou"
:>. 8+'.~

4

u'" u"u'uv'"
.

,..
920 915910905900895

Binding Energy I eV
890 865 880

Figura 46: Evolução dos espectros de XPS do nível 3d do Ce conforme adição de cério ao suporte dos
catalisadores: (a) Ceo,4sTio,4A,9ICllo,09, (b) Ceo,27Tio,~,9ICtlo,09, (c) Ceo,09Tio,82~,9ICllo,09e
das referências (d) Ceo,91~,9ICllo,09 e (e) Ce(h.

A Figura 47 mostra os espectros com picos bem definidos do nível 3d do Ce para os

compostos CeOz e Ce203 [87].
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20. A) Ce02 v Ce3dXPS
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Figura 47: Espectros de XPS do nivel3d do Ce (A) CeOz e (B) C~~ [87].

Tendo como base as diferentes contribuições dos dois estados de oxidação do cério

ao espectro 3d do Ce é de se esperar que uma progressiva redução do Ce02 resultará então

num decréscimo dos picos u'" e v'" e um aumento dos picos u' e v' [24, 38]. A

interpretação do espectro 3d do Ce de uma amostra par~ialmente reduzida implica na

análise dos 10 picos. Segundo a literatura, a fração do pico u'" com relação à intensidade

total do nível 3d do Ce depende da razão Ce4+/Ce3+ e a redução de Ce4+ causa um aumento

dos picos v' eu' do Ce3+ [24, 38, 84].

Após a decomposição do espectro de XPS do nível 3d do Ce, uma estimativa do

grau de redução das amostras pode ser analisada através da equação [24, 38, 88], com erros

estimados em aproximadamente ± 5%:

(3.1)

A Tabela X mostra os valores dessa razão calculados para os catalisadores e as referências.

Pode-se observar que para o Ce02 a porcentagem de redução é igual a 15%, próximo ao

valor calculado para o catalisador Ceo,9101,91CUO,09.O catalisador Ceo,o9Tio,8201,91CUo,09foi

o que apresentou a maior porcentagem de Ce3+ superficial, 27%. Nos demais, a redução da

céria ocorreu, porém em menor proporção a este.
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Tabela X: Porcentagens de Cel+ calculada a partir do nível 3d do Ce das referências e dos catalisadores.

Amostra Ce3+(%)

Ce02

14

CeO,9100,91CUo,09

15

Ceo,09Tio,8201,91CUo,09

27

CeO,27Tio,6401,91CUO,09

20

Ceo,45Tio,4601,91CUo,09

22

Muito embora o estudo realizado indique que uma pequena parte do cério na

superficie das amostras está presente como Ce3+, deve-se levar em conta a possibilidade de

fotoredução durante a aquisição dos espectros de XPS [24, 28, 89]. Alguns estudos de XPS

sobre a dependência com o tempo de aquisição dos espectros para certos materiais

contendo cério confirmam que se a fotoredução acontece por vários minutos após o início

da aquisição. Somente depois, a superficie atinge um estado estacionário [24, 89]. Já

segundo Dauscher et alo [52], a redução dos íons Ce4+ contidos no suporte misto

TiOJCe02, preparados pelo método sol-gel, ocorre após terem decorrido 375 minutos de

aquisição. Segundo estes pesquisadores, o grau de redução e o tempo que o feixe de raios

X incidente leva para causar este efeito são dependentes das variáveis de preparação do

material.

Tendo em vista as considerações sobre a fotoredução pelo equipamento, parece que

as amostras apresentaram a fase reduzida decorrente da incidência do feixe de raios-X. A

fim de melhorar a razão sinal/ruído dos espectros das amostras com titânio, um tempo

maior de exposição ao feixe foi necessário, o que explica o maior grau de redução de Ce4+

nestes catalisadores. Por esta razão o catalisador Ceo,09Tio,8201,91CUo,09,o de menor

concentração de cério, foi o que apresentou uma maior fração de cério superficial no

estado de oxidação +3 após a aquisição do espectro. Portanto, a espécie de cério superficial

t 'C 4+presente nas amos ras e e .
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• Espectros deXPS do níve/2p do eu

o espectro de XPS do nível 2p do Cu da referência CuO está mostrado na

Figura 48, foram mantidas as curvas integrantes da deconvolução. Em amostras totalmente

reduzidas (Cu20 ou Cu), os satélites dos picos 2p3/2 e 2p1l2 desaparecem completamente e o

pico principal toma-se mais agudo e aparece em 932,6 eV [26, 90]. A energia de ligação

do cobre 2p3/2 obtida para CuO puro foi 933,9 eV afastado 19,8 eV do pico 2p1l2 e a razão

da intensidade entre o satélite (942,7 eV) e o pico principal foi igual a 0,55,

respectivamente, valores em concordância com resultados reportados na literatura [24, 89,

91].

"shak:e-up"

;'1""

930

,

935940945950

2pl/2

955970 965 960
Binding Energy I eV

5000.

5800

58ITO

7000

Figura 48: Espectros de XPS do nível 2p do Cu de CuO.

Os picos chamados "shake up" e "shake off" correspondem a efeitos dos estados

finais que se originam quando o fotoelétron concede energia a um outro elétron do átomo

[92]. Este elétron vai parar em um estado não ocupado ("shake up") ou não ligado ("shak:e

0fI") de maior energia. Como conseqüência, o fotoelétron perde energia cinética e aparece

a um maior valor de energia de ligação no espectro. No caso do cobre, as características

dos picos "shake up" dos níveis 2p3/2 e 2pl/2 são o diagnóstico de uma camada 3cf não

ocupada do Cu2+ [93].

A Figura 49 mostra a evolução dos espectros de XPS do nível 2p do Cu obtidos

para as amostras com 9% de cobre. O estado de oxidação Cu2+ pode ser facilmente
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identificado pelo posicionamento dos satélites em aproximadamente 942 e 962eV e o pico

principal 2p3/2 em 934,2 eV [90]. O pico 2p3/2 do Cu das amostras Tio,9101,91CUo,09e

CeO,9101,91CUO,09foram bem ajustadas por picos únicos ambos centrados em 933,7 eV. O

satélite da primeira amostra (-944,4 eV) é mais evidente, muito embora possa também ser

observado na segunda. Com relação aos catalisadores, os picos correspondentes à

componente spin-órbita 2p3/2praticamente não se alteraram com relação aos picos das

amostras acima, estando centrados em 933,8 eV. Os satélites dos catalisadores são pouco

visíveis provavelmente porque o teor de cobre é baixo. É possível afirmar que em todos os

catalisadores, a espécie superficial do cobre é Cu2+.

:>.
..•..

C;; 17
c:
ai
.•..
c:
1-11

15,
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970 965 960 955 950 945 940 935 930
Bind1ng Energy / eV

Figura 49: Evolução dos espectros de XPS do nível 2p do eu das amostras com 9% de cobre:
(a) Tio.91~,9ICllo,09, (b) Ceo.09Tio,82~.9ICllo,09, (c) Ceo,27Tio,6401,9ICUo,09 (d)
Ceo,4sTio,4601,9ICUo,09e (e) Ceo,91~.9ICllo,09'

• Discussão sobre a investigação das va/ências e das espécies dos

componentes superficiais dos cata/isadores

As análises obtidas por XPS são bastante ricas em informações a respeito da

estrutura da superfície do material e permitem de urna maneira geral urna boa conexão com

as análises estruturais do "bulk" e com a ordem local a curto alcance dos átomos

envolvidos. O texto que segue relata trabalhos adicionais aos que já foram citados
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anteriormente, que discutem a possibilidade da formação de solução sólida tanto da céria

em sistemas mistos como da titânia, da formação de camada superficial de recobrimento,

da formação de fases isoladas etc. Estes estudos ajudam a edificar o raciocínio necessário

para a sondagem do sistema CuO/Ce02- Ti02 deste trabalho, que é discutido na seqüência.

No item 11/.5.1. ("Espectros de XPS do nível 2p do Ti") já foram discutidas

algumas das possíveis espécies de titânio decorrentes da mistura de outros óxidos à titânia.

Num estudo sobre a caracterização da superficie de céria suportada em alumina

foram detectadas três espécies de cério [84]. Em amostras com baixas concentrações de

cério ocorreu a formação da espécie Ce3+ estabilizada nas .vacâncias da superficie da

alumina superficial formando uma camada de aluminato de cério (CeAl03, com íons Ce3+

e Al3+).A espécie adicional sobre alumina é formada de pequenos cristalitos de céria,

confinadas na superficie do suporte, diferentes de Ce(h "bulk" somente com relação ao

tamanho dos cristalitos. A adição de quantidades superiores de cério originou a terceira

espécie deste elemento no material, que é Ce02 "bulk" formado após saturação da

superficie da alumina.

A influência do pH das soluções precursoras nas características texturais dos

suportes Ce02-Ti02 (preparados pelo método sol-gel na razão atômica l/I e calcinados a

450°C) foi estudada [52]. Em condições ácidas ocorreu a formação de TiÜ2 amorfo

recoberto pela fase cristalina Ce02. Em condições básicas, um composto bem definido de

CeTi03 foi obtido, mas após passar por tratamento térmico a 900°C tomou-se amorfo.

A complexidade do sistema Ce02-Ti02 (de razões Ti/Ce iguais a 8/2 e 5/5)

preparado pelo sistema sol-gel em um largo intervalo de temperatura de calcinação foi

evidenciada devido à formação de vários óxidos mistos, os quais puderam ser detectados

por XRD. O estado de oxidação do cério também foi determinado quantitativamente e

relacionado à redução de cristalitos de Ce02 ou a formação de óxidos mistos [94].

Em estudos anteriores, o padrão de difração de raios-X do sistema ce02- Ti02 foi

atribuído a fase cristalina CeTi03. Neste trabalho os espectros de XPS confirmaram a

existência de Ce3+estável sob atmosfera de ar até 400°C. Esta espécie de cério não foi

atribuída ao Ce203, no entanto muito pouco de Te+ foi observado. É importante citar que o

sistema foi preparado pelo método sol-gel a pH básico, com razão Ce/Ti igual aI [52].

A interpretação das análises de XRD e de XPS do sistema Ce02-Ti02 em termos da

identificação das fases cristalinas é bastante dificil na literatura uma vez que os métodos de

preparação são diversificados de um trabalho para outro. Dentre as várias fases cristalinas
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reportadas somente a fase CeTh06 apresenta Ce e Ti tetravalentes [94]. Esta informação é

bastante importante uma vez que no presente trabalho tanto as técnicas que investigam a

estrutura relativa ao "bulk", isto é DRX, XAS e TEM, como a técnica de XPS de análise

superficial apontou que os íons presentes nas amostras são Ti4+e Ce4+.

Segundo Lin et ai. [22], a inserção de terras raras (Y, La e Ce) na rede da titânia

não pode ocorrer, isto é não se forma solução sólida, pois existe uma grande diferença

relativa no raio iônico dos elementos terras raras e Ti4+. O raio iônico do íon Ti4+ é

somente 0,68 ~ e dos raios de y3+, La3+ e Ce4+ são 0,93, 1,15 e 1,02 ~ respectivamente.

Os autores anteriormente citados tinham como interesse de aplicação dos sistemas

Ti02/óxidos de terras raras a fotodegradação de acetona no ar. Para as misturas Ti02/La203

e TiO~ 203, os íons Ti4+ substituem os íons terras raras, que possuem estado de oxidação

+3 causando um desbalanceamento de carga. Esse desequilíbrio é revertido pela adsorção

de íons hidroxil na superficie que podem aceitar buracos criados pela irradiação com UV.

O radical hidroxil resultante evita a recombinação buraco-elétron e oxida a acetona,

explicando a melhor performance destes dois sistemas. Já no sistema TiO~Ce02 não existe

tal desequilíbrio de carga na superficie. Isto ocorre porque o íon Ti4+ na interface entra na

rede da céria para substituir os íons Ce4+ e o estado de oxidação do Ti é mantido pela

coordenação com os 8 átomos de oxigênio. Desta maneira, menos grupos hidroxil são

adsorvidos no sistema Ti02/Ce02 e conseqüentemente este apresentou a menor taxa de

fotodegradação com relação aos demais sistemas.

Considerando a grande diferença entre os raios dos íons Ti4+e Ce4+dos óxidos, isto

é 0,68 e 1,01 ~ respectivamente, parece improvável a ocupação do interstício da titânia

por íons de cério. Além do mais, os picos referentes à difração de raios-X por cristalitos de

materiais mistos não foram observados.

O modelo estrutural que se propõe a seguir está baseado nas análises estruturais

apresentadas e na leitura de artigos, alguns destes discutidos logo acima: para amostras

contendo menor quantidade de céria (9%), parece que uma camada superficial com ambos

íons cério e titânio é formada sobre a titânia como conseqüência da superficie ser capaz de

relaxar. Esta suposição está bem suportada pelos resultados de XPS que mostraram uma

segunda espécie de Ti4+ em uma estrutura distorcida depois da adição de céria. Além do

mais, as medidas de EXAFS da borda Lm do Ce também mostraram que para o catalisador

Ceo,o9Tio,8201,91CUo,09os átomos de cério apresentaram uma estrutura local bastante

distorcida que pode ser um indício da interação entre os átomos de Ce e Ti, Ce-O- Ti.
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A diminuição dos cristalitos de titânia, a prevenção da sinterização das amostras e a

inibição da transição de fase anatase - rutilo com a adição de céria, constatadas nos

resultados de DRX e de análise textural, também corroboraram com o modelo proposto. A

interação Ce-O-Ti na superficie da titânia bloqueia as espécies Ti-O na interface com Ti02

prevenindo a nucleação necessária para a transformação e estabiliza os domínios de Ti02,

prevenindo a aglomeração seguida de crescimento.

A tese da interação da céria na interface da titânia está em concordância com a

literatura que relata que uma quantidade limitada de cério pode ser confinada a superficie

da titânia, sugerindo uma interação superficial entre os íons cério e titânio[24].

O fato da distorção da estrutura local do Ce ter sido detectada por XAS somente

para o catalisador com ~.Io de Ce ocorreu porque para maiores concentrações deste

elemento, a formação da fase cristalina C~ isolada em maior proporção (visível por

DRX) impediu a detecção por XAS desta espécie de cério que interage com a superficie da

titânia.

111.5.2.Investigação da composição superficial dos catalisadores

1I1.5.2.a. Dependência com o teor de cério no suporte

Com a finalidade de se analisar a dependência da composição superficial com o

acréscimo de cério ao suporte foram obtidas as razões atômicas Ce/Ti dos suportes

calcinados à 450°C. As razões superficiais e nominais assim como as diferenças entre elas

em termos de porcentagem estão mostradas na Tabela XI.

Pode-se observar que a razão atômica Ce/Ti superficial aumentou com o acréscimo

de cério ao suporte Ti02. Os suportes Ceo,3oTio,7002e Ceo,soTio,50Ü2apresentaram razão

Ce/Ti superficial 236 e 31% maior que as suas respectivas razões nominais. Por outro lado,

para o suporte com maior teor de cério (suporte Ceo,50Tio,so02),esta mesma razão

superficial mostrou-se 18% menor que a nominal.

Uma vez que, os dados de DRX mostraram que no suporte Ceo,lOTio,9002somente

um pico largo referente ao pico principal da fase Ce02 aparece (além de Ti02-anatase), e

que nos suportes com maiores teores de cério este pico é bem definido, pode-se inferir que

maiores adições de cério levaram a formação da fase Ce02-cerianita isolada. Neste suporte

Ceo,lOTio,9002,o cério superficial encontra-se na sua maioria recobrindo a matriz Ti02

(espécie detectada por XAS), além do mais a razão superficial medida é bem maior que a
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nominal. Já com o aumento do teor de cério nos suportes, as espécies dispersas ocorrem

juntamente com as espécies de Ce na fase cristalina Ce02 isolada, diminuindo assim o teor

de cério superficial.

Sumarizando, no suporte Ceo,lOTio,9002 duas espécies superficiais de cério

coexistem: Ce02 na fase cristalina isolada (fracamente detectada por DRX) e Ce02

finamente dispersa formado uma camada que recobre a titânia, isto é, numa fase mista

denominada Ce02- Ti02. Nos demais suportes, o cério encontra-se predominantemente na

fase cristalina Ce02 isolada. Portanto, os resultados de DRX, XAS e XPS indicam que

apenas uma certa quantidade de cério pode estar na fase dispersa sob a matriz Ti02, e que o

excedente origina Ce02 cristalino sem nenhuma interação com a titânia.

Resultado semelhante foi obtido por Rynkowski et alo [94] para o sistema

TiOrCe02. Das análises de XPS e DRX da amostra de razão igual a 5/5 calcinada a

400°C, eles supuseram uma situação na qual toda a titânia estaria sendo utilizada na

formação de um composto misto com a céria, além desta fase partículas de Ce02 isoladas

da titânia teriam se formado (sem interação).

Tabela XI: Evolução das características XPS dos suportes calcinados a 450°C, deve-se considerar um erro de
8% nas análises das intensidades.

Suporte Razões atômicas

superficiais a

Cetri

0,37 (0,11)
236%'"

0,55 (0,42)
31%'"

0,82 (1,00)
18%*

a Números entre parênteses são referentes as razões das composições nominais.

• Aumento da razão superficial com relação à razão nominal.
* Diminuição da razão superficial com relação à razão nominal.
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111.5.2.b.Dependência com o teor de cério dos catalisadores

contendo 9% de cobre

A técnica de XPS foi utilizada na sondagem da variação da composição superficial

dos componentes com o acréscimo de cério dos catalisadores contendo 9% de cobre

calcinados à 450°C. Os resultados destas análises são mostrados na Tabela XII.

Tabela Xll: Evolução das características XPS dos catalisadores com 9% de cobre calcinados a 450°C, deve
se considerar um erro de 8% nas análises das intensidades.

Catalisadores Razões atômicas superficiais a

CulTiCe/Ti Cu/(Ti+Ce) CulCe

0,17 (0,10) 0,17 (0,10)
70%· 70%·

0,14 (0,10) - 0,14 (0,10)
40%· 40%·

0,10 (0,11) 0,17 (0,10) 1,91 (1,00) 0,19 (0,11)
9%* 70%· 91%· 73%·

0,33 (0,42) 0,15 (0,10) 0,60 (0,33) 0,20 (0,14)
21%* 50%· 82%· 43%·

Ceo,4sTio,4601,91CUo,090,64 (1,00) 0,15 (0,10) 0,38 (0,20) 0,26 (0,20)
36%* 50%· 90%· 30%·

a Números entre parênteses são referentes às razões das composições nominais.
• Aumento da razão superficial com relação à razão nominal.

* Diminuição da razão superficial com relação à razão nominal.

Ceo,27Tio,6401,91CUo,09

Ceo,09Tio,8201,91CUo,09

TiO,9101,91CUo,09

Ceo,9101,91CUo,09

Observações semelhantes àquelas obtidas da análise dos cálculos das razões

atômicas CelTi dos suportes (item 111.5.2.a.)foram constatadas para os catalisadores com

9% de cobre. As razões atômicas superficiais aumentaram com o acréscimo de cério,

porém todas elas mostraram-se menores quando comparadas com as suas respectivas

razões nominais. Os catalisadores Ceo,o9Tio,8201,91CUo,09, CeO,27Tio,6401,91CUO,09e

Ceo,4sTio,4601,91CUo,09apresentaram uma razão CelTi superficial 9, 21 e 36% menor que as

suas respectivas razões nominais, o que significa que menos cério foi alojado na superficie

da matriz Ti02, como havia ocorrido com o suporte (item 111.5.2.a.). A análise dos

catalisadores difere da análise dos suportes pelo fato de que, para estes últimos, a razão

superficial mostrou-se menor que a nominal somente para o suporte com 50% de cério.

Portanto, parece que o cério encontra-se mais disperso (exposto) na superficie do suporte

do que na dos catalisadores, o que está correto se levado em conta que o acréscimo de
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cobre nada mais é que a adição de um elemento concorrente para ocupar a supemcie da

matriz.

Um maior número de cobre superficial foi obtido quando 9% de cério é adicionado

ao suporte TiOz (catalisador Ceo,09Tio,8Z01,91CUO,09).Este catalisador apresentou uma razão

atômica superficial Cu/(Ti+Ce) 70% maior do que a nominal e igual a do catalisador

Ceo,9101,91CUo,09.No entanto, maiores teores de cério na titânia (catalisadores

Ceo,Z7 Tio,6401,91CUo,09e Ceo,45Tio,4601,91CUo,09)não surtiram o mesmo efeito na dispersão do

cobre superficial. As razões atômicas superficiais Cu/(Ti+Ce) destes catalisadores

mostraram um aumento de 50% com relação ao valor nominal. Este resultado sugere que a

dispersão do cobre sobre o suporte (considerando este formado por uma fração mista

CeOz- TiOz e outra CeOz isolado) seja independente da concentração do cério somente para

maiores teores deste elemento.

Comparando os valores das razões atômicas Cu/Ce superficiais obtidos para o

catalisador Ceo,9101,91CUO,09e CulTi para o Tio,9101,91CUo,09pode-se observar que para o

primeiro a razão superficial é 70% maior que o seu respectivo valor nominal, enquanto que

para o segundo o aumento é um pouco menor, 40%. Então, o cobre encontra-se mais

exposto na supemcie da matriz de céria do que de titânia.

Os valores das razões atômicas Cu/Ce dos catalisadores com 9% de cobre

diminuíram com o acréscimo de cério à matriz. Por outro lado, a quantidade de cobre

superficial em todos estes catalisadores parece ter se mantido, pois foi observado um

aumento médio igual a 88% com relação à razão atômica nominal. Um possível motivo

para o fato é que com o aumento do teor de cério no suporte e conseqüente formação da

fase CeOz isolada, uma parte do cobre "deslocou-se" da supemcie da fase Ce-O- Ti para a

céria isolada.

Já os valores superficiais CulTi sofreram a influência da adição de cério ao suporte.

Estas razões decresceram com o teor de cério quando comparadas às suas respectivas

composições nominais. Provavelmente, um enriquecimento de titânio superficial ocorreu

devido a dois fatores. Um deles é diminuição do tamanho dos cristais de TiOz-anatase,

como apontado pelos resultados das técnicas XAS e XRD e pelas imagens dos cristais

obtidas por TEM. O segundo fator estaria relacionado com a preferência do cobre por estar

depositado sobre a céria isolada.

A informação obtida ao se comparar os resultados das análises das razões Cu/Ce e

Cu/Ti dos catalisadores de uma maior exposição do cobre ocorrer na supemcie da céria
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isolada do que na superficie do suporte misto Ce02- Ti02, considera a formação de Ce02

isolado, a maior exposição do cobre na matriz de Ce02 do que na Ti02 e uma razão média

Cu/Ce superficial bem maior que a nominal e independente da adição de cério. O fato de

terem sido observados padrões de difração do cobre somente para os catalisadores ricos em

cério (e com 18% de CuO), como discutido no item 111.2.2. página 45, corrobora com a

presente discussão. Além do mais, as amostras com altos teores de cério (z 70%) possuem

uma estrutura na qual as áreas superficiais são mais afetadas pelo acréscimo de cobre.

III.S.2.c. Dependência com teor de cobre no suporte Ceo,10Tio,9002

o efeito da adição de cobre ao suporte Ceo,IOTio,9002 na composição superficial foi

investigado através da análise dos resultados de XPS, os quais estão mostrados na

Tabela XIII.

Tabela XID: Evolução das características XPS dos cata1isadores calcinados a 450°C, deve-se considerar um
erro de 8% nas análises das intensidades.

Catalisador Razões atômicas superficiais a

Cu/(Ti+Ce) Cu/Ce Cu/Ti

Ceo,o9Tio,8201,91CUo,09 0,17 (0,10) 1,91(1,00) 0,19 (0,11)
70%· 91~· 73%·

Ceo,082Tio,73801,82CUO,180,33 (0,22) 1,43(2,20) 0,40 (0,24)
50%· 35%* 67%·

a Números entre parênteses são referentes as razões das composições nominais.
* Diminuição da razão superficial com relação à razão nominal.

• Aumento da razão superficial com relação à razão nominal.

Os valores das razões atômicas Cu/(Ti+Ce) superficiais dos catalisadores

aumentaram com o acréscimo de cobre ao suporte. O catalisador com 9% de cobre

apresentou para esta razão um valor 70% maior que seu respectivo valor nominal. Já para o

catalisador com 18% de cobre foi calculado um aumento de 50% da razão com relação a

nominal. Muito provavelmente, o excesso de cobre provocou a formação de aglomerados

de CuO (invisíveis por DRX), diminuindo sua exposição superficial, mas deve-se

investigar se estes aglomerados provêm da céria isolada ou do, óxido misto Ce02- Ti02.

As razões superficiais Cu/Ce diminuíram com o acréscimo de cobre ao catalisador.

Além do mais, estas razões diminuíram sensivelmente com a adição daquele elemento

quando comparadas às suas respectivas razões nominais. As razões superficiais Cu/Ti
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aumentaram com o teor de cobre adicionado ao catalisador, e comparadas às suas

respectivas razões nominais, mantiveram um aumento médio igual a 70%. Deve ter

ocorrido a formação de cristalitos de CuO sobre a fase Ce02 isolada (visíveis por DRX

somente para os catalisadores Ceo,820I,82CUo,18e Ceo,574Tio,2460I,S2CUO,IS,como apontado

no item 111.2.2. página 45), fazendo com que o cobre fosse detectado em menor fração com

relação ao cério e mantendo a quantidade de titânio exposto.

Aliando as conclusões obtidas das três razões atômicas, reforça-se a tese de que o

cobre deve estar mais atrelado à Ce02 isolado do que ao composto Ce02- Ti02 (discutida

nos itens 111.1.1.e., 111.2.2.e 111.5.2.b.).

111.5.2.d. Dependência com a temperatura de calei nação

do catalisador CeO.09Tio.B201.91CUO.09

Uma vez que o parâmetro temperatura de calcinação dos óxidos é de grande

influência nas propriedades fisico-químicas dos catalisadores, a técnica de XPS foi

utilizada na sondagem da variação da composição superficial do catalisador

Ceo,o9Tio,S201,91CUo,09conforme a variação da temperatura de calcinação. A Tabela XIV

contém os resultados dessa análise.

Como podem ser observados, para todas temperaturas de calcinação, os valores da

razão Cu/(Ti+Ce) excederam seus valores nominais. Para o intervalo de temperatura de

calcinação entre 290-450°C, o aumento desta razão com relação a nominal passou de 20

para 70%. Provavelmente o maior número de cobre superficial se deve à migração de

cobre alocado nas primeiras camadas superficiais. Entre 450-650°C, a migração do cobre

se estabilizou, uma vez que a razão superficial manteve um aumento constante com relação

ao valor nominal igual a 75% (valor médio). Entre 650 e 850°C, o catalisador apresentou

uma pequena diminuição da razão comparada a razão nominal, o que indica a formação de

cristalitos de CuO no suporte, considerando-o formado de Ce02 isolado e Ce02-Ti02.

O catalisador calcinado a diferentes temperaturas apresentou aproximadamente o

mesmo aumento da razão CulTi com relação à razão nominal, sendo o aumento médio

igual a 69%. Por outro lado, ao ser analisada a razão atômica Cu/Ce superficial observa-se

uma grande variação com a temperatura. O catalisador quando calcinado a 290°C mostrou

uma razão superficial 20% inferior a nominal. Com o aumento da temperatura para 650°C,

o cobre migrou das primeiras camadas superficiais, uma vez que a razão superficial
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excedeu a nominal em 32%. Para o catalisador calcinado a 850°C, após a migração do

cobre, a alta temperatura aliada ao excesso de cobre superficial induziram a sua

sinterização, pois este catalisador exibiu uma razão superficial Cu/Ce 25% inferior a

nominal. De fato, a formação de CuO cristalizado foi registrada nos difratogramas dos

catalisadores calcinados a 650 e 850°C. Mas é de fundamental interesse investigar se cobre

migra da matriz mista Ce02-Ti02 ou da céria isolada.

Os resultados das análises das razões superficiais Cu/Ce e Cu/Ti dão suporte a

afirmação de que a maior parte da migração e posterior sinterização do cobre deve ter

ocorrido na superficie da céria isolada. Para tanto se deve considerar a não influência da

temperatura de calcinação do catalisador na quantidade de cobre superficial na segunda

razão e a grande variação de cobre exposto na primeira. Além do mais, Lamonier et alo

[58] estudando catalisadores do tipo Ce-Cu-O por XPS também constatou a migração do

cobre contido no "bulk" da céria com o aumento da temperatura de calcinação.

Tabela XIV: Evolução das características XPS do óxido Ceo,09TiO,g2~,91Cuo,09com a temperatura de
calcinação, deve-se considerar um erro de 8% nas análises das intensidades.

Razões atômicas superficiais a

Cu/(Ti+Ce) Cu/Ce CulTi
(0,10) a (I,OO)a (O,ll)a

290 0,12 0,80 0,18
20%· 20%* 64%·

450 0,17 1,91 0,19
70%· 91%· 73%·

650 0,18 1,32 0,19
80%· 32%· 73%·

850 0,15 0,75 0,18
50%· 25%* 64%·

a Números entre parênteses são referentes as razões das composições nominais.
* Diminuição da razão superficial com relação à razão nominal .

.•.Aumento da razão superficial com relação à razão nominal.
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111.5.4. Síntese dos resultados - XPS

Pode-se propor que uma pequena camada de céria é formada sobre Ti02, numa

estrutura Ce-O-Ti (denominada suporte misto), na qual o cério teve seu ambiente local

distorcido devido a interação com a espécie Ti4+ numa estrutura diferente da tetragonal

(encontrada no "bulk" de Ti02). A céria quando em excesso origina uma segunda espécie

deste elemento, a fase Ce02-cerianita isolada. O óxido de cobre encontra-se disperso sobre

a céria isolada e sobre o suporte misto, mas está mais atrelada à primeira fase. A formação

de cristalitos de CuO depende da temperatura de calcinação das amostras (a partir de

650°C) juntamente do alto teor de cério, quando o cobre encontra-se mais exposto

superficialmente. As conclusões estão ilustradas na Figura 50(a), que descreve o sistema

para baixos teores de céria e temperaturas intermediárias de calcinação e a Figura 50(b)

descreve para altos teores de céria e/ou altas temperaturas de calcinação.

_ Ti02

•.,,~__ •._ Camada superficial de
Ce<)z

Cu

(a)

eu eu eu
I I I
8

~ .~

Cu Cu eu

~J~~

ÓXidode cobre disperso

CUOcristalizado

C~ isolado

(b)
Cueu Cu
I I I

Figura 50: Esquema ilustrativo das diferentes espécies de cobre identificadas nos catalisadores de cobre
suportados sobre o sistema CeOrTi02 (a) com baixo teor de céria e (b) com alto teor de céria.
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111.6.Teste catalítico - Conversão do metanol

Os testes catalíticos foram realizados para os catalisadores e seus respectivos

suportes conforme colocados na Tabela XV. Eles foram realizados visando basicamente

verificar o efeito do teor de cério e da temperatura de calcinação na atividade e seletividade

para reação de conversão do metanol.

Tabela XV: Catalisadores e seus respectivos suportes testados na conversão do metanol.

Suporte Catalisador (9%CuO)Catalisador (18%CuO)

Ti02

TiO,9101,91CUo,09

Ce02

Ceo,9101,91CUo,09

Ceo,lOTio,9002

Ceo,09Tio,8201,91CUo,09Ceo,082Tio,73801,82CUo,18

Ceo,30Tio,7002

Ceo,27Tio,640I,91CUo,09

Ceo 50Tio 5002

Ceo,45Tio,4601,91CUo,09, ,
CuO

111.6.1.Conversão do metanol em função da temperatura de reação 

Dependência com o teor de cério no suporte dos catalisadores

contendo 9% de cobre

A Figura 51 mostra o efeito da temperatura de reação e do teor de cério nos

catalisadores contendo 9% de cobre calcinados a 450°C para conversão do metanol. Nota

se que para todos os catalisadores, a conversão do metanol aumentou com o aumento da

temperatura. Praticamente todos os catalisadores iniciam suas atividades em 190°C e

apresentam a mesma conversão, em tomo de 20% até 240°C. A partir desta temperatura, os

catalisadores contendo 9 e 27% de cério mostraram atividade superior aos demais,

apresentando um máximo de atividade, aproximadamente 44%, em tomo de 280°C.

Enquanto que o catalisador Tio,9101,91CUO,09atingiu uma conversão igual a 22% a

temperatura de 241°C.

Estes resultados demonstram que o suporte de titânia modificado pela céria em

combinação com a presença de CuO promoveu o aumento da conversão do metanol

quando comparado com os resultados dos catalisadores usando TiOz puro como suporte
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(amostra Tio,9101,9ICUO,09).Isto é um indicativo de um efeito sinérgico entre CuO e o

suporte misto Ce02-Ti02.

A proposta do efeito sinérgico alcançada a partir da análise da conversão do

metanol só vem a colaborar com a proposta do modelo estrutural citado no item 111.5.2.1,

segundo este, nas amostras contendo menor teor de céria, uma camada superficial de céria

é formada sob a superficie da titânia. Nesta situação as espécies de cobre estão bem

dispersas sobre este suporte misto e o catalisador apresentou a máxima conversão do

metanol.
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Figura 51: Conversão do metanol em função da temperatura de reação obtida para os catalisadores (~

Tio,9IüI,9IC11o,09(O), Ceo,91~,9IC11o,09,(e) Ceo,09Tio,82üI,9IC11o,09,(o) Ceo,27Tio,64~,9IC11o,09,(+)
Ceo,45Tio,46~,9IC11o.09,calcinados a 450°C e (*) Cuo.

A Figura 51 também mostra que o aumento do conteúdo de cério de 27 para 45%

não levou a uma melhora da performance catalítica. O catalisador Ceo,45Tio,4601,9ICÜO,09

apresentou a menor conversão do metanol (27% a aproximadamente 277°C) entre as

amostras de suporte Ce02-Ti02. O decréscimo pode ser explicado pela formação da fase

Ce02 isolada nestas amostras, para as quais os padrões de difração de raio-X claramente

exibiram a presença da céria como fase cristalina principal. Neste caso, os átomos de cobre

também estão dispersos sobre as partículas de Ce02 isoladas. Esta conclusão fundamenta

se no fato de que o catalisador Ceo,9IOI,9ICÜO,09apresentou a menor conversão do metanol

além do menor valor de área superficial.

Estes resultados indicam que apenas uma quantidade limitada de céria pode

interagir com a superficie da titânia, o excedente dá origem a céria isolada que interage
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diretamente com o cobre, decrescendo a atividade catalítica. Na primeira situação, os

átomos de cobre interagem com o suporte Ce-O-Ti, resultando possivelmente na melhora

da reducibilidade da espécie de cobre.

O efeito da céria na reducibilidade do cobre foi observado por outros

pesquisadores. No sistema Cu/CeOz/ Ah03, a atividade para a oxidação do CO é favorecida

pela presença da céria devido sua participação no processo de formação de espécies de

oxigênio superficial ativas na oxidação da molécula de CO, além de ter proporcionado uma

melhor dispersão da fase dos metais [35]. O perfil de TPR da espécie de cobre na

superfície da titânia modificada por céria sugere que sua redução é facilitada por um efeito

eletrônico devido à interação do cério com o cobre [24].

A literatura reporta que através da análise de TPR-Hz que o CuO puro reduz-se em

um único pico com máximo em 380°C, enquanto que TiOz e CeOz apresentam os máximos

dos picos de redução em 643°C e 400°C, respectivamente [24, 34]. Com a adição de CuO

ao óxido de titânio (sistema CuO-TiOz), este passa a apresentar o pico de redução em

386°C, como resultado da ação catalítica do cobre. Já o óxido de cobre exibe picos

assinalados a diferentes espécies que interagem com a titânia: o pico em -180°C é

atribuído às espécies poliméricas e o pico em -200°C às espécies monoméricas; e na região

entre 230-280°C os picos são assinalados ao CuO na forma de "bulk" [24]. No sistema

CuO-CeOz foi observado dois picos referentes à redução do óxido de cobre na forma

dispersa (-160°C) e em aglomerados (-170°C). Enquanto que o pico de redução da céria

mostrou-se desprezível frente aos do cobre [34].

O óxido de cobre quando suportado em CeOz- TiOz exibe picos múltiplos de

redução. O tamanho das partículas de CuO diminui com o acréscimo de céria, a série de

picos de redução a -212, 245 e 286°C são de CuO "bulk" de diferentes tamanhos [24].

Além do mais, o aumento do teor de CeOz privilegia a formação de espécies poliméricas,

uma vez que o pico em -180°C é mais intenso que o em -200°C.

Tendo em vista os resultados da literatura de TPR-Hz reportados acima, a análise de

TPR (item 11.7.2) feita para o catalisador Ceo,o9Tio,8Z01,9ICUo,09vem a colaborar com a

constatação de que o óxido de cobre forma uma interação com o suporte misto, conforme

discutido neste item. Segundo aquela análise, o óxido de cobre apresentou apenas um pico

de redução próximo de 173°Ce a titânia em 541°C. Portanto, comparando com os dados de

TPR dos pesquisadores citados acima, o CuO teve sua redução facilitada quando suportado

na matriz mista.
____________________________________ 90



__ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 111.6. <{esteazúÚiliro

As conclusões deste item estão em concordância com as de outros autores. Liu e

Flytzani-Stephanopoulos estudaram o sistema Cu-Ce-O, concluíram que o cobre está

finamente disperso sobre a céria com uma pequena quantidade de cobre e o efeito sinérgico

entre CuO e Ce02 produz sítios altamente ativos para a combustão de CO e metano [59].

Um estudo de TPR de catalisadores de CuO/Ce02 mostrou que a céria promove a redução

de CuO a baixos valores de temperatura e que eles estão bem dispersos sobre a superficie

da céria [34]. Os efeitos da adição de Ce02 ao catalisador Co-Si02 foram investigados e os

resultados mostram que a superficie do cobalto reduz mais facilmente na presença de céria

[38]. E para acrescentar, a céria esta bem dispersa sobre o suporte de sílica.

Outra observação que deve ser feita conceme ao fato de que o catalisador

Tio,9101,9ICUO,09mostrou-se mais instável com o aumento de temperatura e portanto mais

sujeito à sinterização térmica. Segundo a análise de área superficial, a céria age como

agente promotor textural da matriz da titânia, conferindo-lhe uma maior estabilidade

térmica, e, portanto ficando menos sujeito a sinterização durante o tratamento térmico. Esta

propriedade do cério se refletiu na maior área BET dos catalisadores com 9 e 27% deste

elemento no suporte.

O estudo da morfologia dos poros mostrou que, para as temperaturas de calcinação

entre 290-450°C, o acréscimo de pequenas quantidades de cério ao suporte Ti02 (9 e 27%),

levou a formação de poros irregulares. Uma vez que estes catalisadores apresentaram as

maiores conversões do metanol, o fator de difusão dos gases, isto é, dos produtos da

convensão do metanol, parece não ter sido influenciado nos resultados finais (para o

presente caso que compara catalisadores com diferentes teores de cério).

111.6.2. Conversão do metanol em função da temperatura de reação

Dependência com teor de cobre no suporte Ceo,10Tio,9002

A conversão do metanol em função da temperatura de reação para os catalisadores

de cobre pode ser observada na Figura 52. Os dois catalisadores apresentaram basicamente

o mesmo comportamento, no entanto o catalisador com 18% de cobre apresentou uma

conversão máxima 12% superior ao de 9% de cobre a 285°C. Vale a pena salientar que

estes catalisadores possuem áreas BET próximas e que não foram observadas através

padrões de difração de raio-X referentes a fases do cobre. Porém, nas análises das
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isotermas de adsorção de N2 observou-se que o excesso de cobre fez com que o volume

poroso diminuísse, sem alterar o raio.

Embora o catalisador de maior teor de cobre tenha apresentado uma mator

conversão, este aumento não é proporcional ao teor de cobre adicionado. A conjunção de

dois fatos pode ser uma possível explicação. Primeiro, das análises de XPS chegou-se a

conclusão da formação de aglomerados de cobre, invisível por DRX, diminuindo assim o

número de sítios ativos expostos. Segundo, também das análises de XPS dos catalisadores

forneceram indícios da preferência do cobre de estar mais disperso superficialmente na

céria isolada, de menor atividade catalítica, do que no denominado suporte misto

Ce02- Ti02. Portanto, a adição de maiores quantidades de cobre não reflete

proporcionalmente em maiores conversões de metanol pelos catalisadores de cobre

suportado.
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Figura 52: Conversão do metanol em função da temperatura de reação obtida para o suporte (o)

Ceo,IOTio,90Üze os catalisadores (.) Ceo,09Tio,82~,91CUo,09e (O) Ceo,082Tio,738~,82CUO,18,
calcinados a 450°C.
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111.6.3. Conversão do metanol em função da temperatura de reação 

Dependência com a temperatura de ca/cinação do

catalisador CeO,09 Tio,820,,9,CUO,09

A Figura 53 mostra os efeitos da temperatura de calcinação dos catalisadores na

conversão do metanol. Todos os catalisadores calcinados em temperaturas inferiores a

650°C apresentaram mesmo comportamento. Entretanto, a conversão diminuiu

sensivelmente quando calcinado a 850°C.

Muito embora tenha sido constatada a migração de cobre do "bulk" para a

superficie do catalisador com o aumento da temperatura de calcinação até 650°C, o que a

princípio implicaria na melhora da performance catalítica, deve-se lembrar que a área

superficial diminui e ocorreu o início da formação de cristalitos de óxido de cobre

detectados por DRX. O que possivelmente explica o resultado semelhante da conversão

pelo catalisador calcinado até 650°C. Adicionado a este fato está o estudo da morfologia

dos poros que mostrou que este catalisador quando calcinado acima de 650°C passaram a

ter poros regulares (formatos de cunhas, cones ou placas paralelas), facilitado a difusão dos

efluentes da conversão do metanol e contribuindo na detecção.

Já a diminuição da conversão pelo catalisador calcinado a 850°C se deve ao fato

deste ter tido sua área BET reduzida drasticamente para 8 m2g-1 e a formação de cristalitos

de CuO (observados por DRX e pela análise de XPS), portanto um menor número de sítios

ativos expostos do cobre. É importante notar que a esta temperatura de calcinação a fase

cristalográfica da titânia é a rutila.
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Figura 53: Conversão do metanol em função da temperatura de reação obtida para o catalisador
Ceo,09Tio,8201,9ICUo,09calcinado a (D) 290°C. (.) 450°C. (o) 650°C e (e) 850°C.

111.6.4. Se/etividade da reação de conversão do metanol pelos

catalisadores CeO,Q9Tio,8201,91CUO,Q9e CeO,27Tio,6401,91CUO,Q9

A Figura 54 mostra os resultados de seletividade dos catalisadores

Ceo,09Tio,8201,91CUo,09e Ceo,27Tio,6401,91CUo,09calcinados a 450°C em função da

temperatura de reação. Três produtos de reação foram obtidos da conversão do metanol por

estes catalisadores: formiato de metila (RCOOCR], denominado FM), formaldeído

(HCHO, denominado F) e COx (CO e C02).

Os resultados mostram que ambos catalisadores possuem maior seletividade para

FM a menores temperaturas de reação. E o produto F foi preferencialmente obtido a

maiores temperaturas. Para o catalisador Ceo,27Tio,6401,91CUo,09,o metanol foi convertido

em FM com seletividade máxima no intervalo entre 170-262°C. Mesmo a mais alta

temperatura (305°C), a seletividade para FM era igual a 50%. Em contraste, para o

catalisador Ceo,09Tio,8201,91CUo,09,a seletividade máxima para FM apresentou-se entre

170-241°C, e uma seletividade para FM de 50% foi obtida a 268°C, A conversão do

metanol em COx foi desprezível em ambos os catalisadores, independentemente da

temperatura de reação.
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Figura 54: Seletividade dos catalisadores (a) Ceo,09Tio,82ÜJ,91CUo,09e (b) Ceo,27TiO,64ÜJ,91CUo,09para os
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de metila, (e) formaldeído e (6.) COx.
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Capítulo IV: Conclusões

o óxido de céria adicionado ao suporte Ti02 efetivamente agiu como promotor da

estabilização de sua estrutura inibindo a transição de fase anatase - rutilo e a sinterização

das partículas, conduzindo a diminuição do tamanho dos cristalitos de titânia (da ordem de

nanopartículas) e conseqüentemente acarretando no aumento da área superficial ativa,

corroborando com os resultados dos testes catalíticos.

A distribuição das fases cristalográficas Ti02-rutilo e anatase no catalisador

depende: (a) da temperatura de calcinação, a temperaturas mais altas somente a fase rutilo

é formada, (b) da adição de cobre, a qual favoreceu a formação da estrutura Ti02-rutilo

quando calcinado acima de 650°C e (c) da adição de cério que favoreceu a formação da

fase anatase quando calcinados a 650°C. Nenhuma solução sólida foi identificada. A

formação de cristalitos de CuO depende da temperatura de calcinação das amostras (a

partir de 650°C) juntamente do alto teor de cério, quando o cobre encontra-se mais exposto

superficialmente.

Provavelmente uma fina camada de céria é formada sobre Ti02, numa estrutura

Ce-O-Ti, na qual o cério teve seu ambiente local distorcido e uma segunda espécie de Ti4+

adicional a tetragonal foi originada na superfície. Nesta situação as espécies de cobre estão

bem dispersas sobre este suporte misto e o catalisador apresentou a máxima conversão do

metanol, evidenciando o efeito sinérgico entre CuO e o suporte misto Ce02-Ti02.

A céria quando em excesso origina a fase cristalina de Ce02-cerianita isolada. O

óxido de cobre encontra-se disperso sobre a céria isolada e sobre o suporte misto.

Concluiu-se que uma quantidade limitada de céria pode interagir com a superfície da

titânia, o excedente dá origem a céria isolada que interage diretamente com o cobre,

decrescendo a atividade catalítica.
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.ft- nexo I: :Métodos e.xperimentais de caracterização 

(Princípios 6ásicos

AI.1. Caracterização textural

A textura de um sólido é definida pela disposição e dimensões relativas dos

diferentes elementos constituintes. No caso de materiais porosos ela depende

fundamentalmente da morfologia das partículas e sua determinação envolve a

determinação da área específica, volume de poros, distribuição de tamanho e forma de

poros.

Existem diversas técnicas para determinar estes parâmetros, porém a melhor

maneira de obter a área superficial, volume, distribuição e forma de poros de sistemas

porosos é através do método de adsorção gasosa. Esta adsorção dependendo da força de

interação entre as moléculas do gás ou vapor adsorvido e a superficie sólida é dividida em

duas categorias:

(a) a adsorção química ou quimissorção envolve interações com potenciais associados a

ligações químicas, o que faz o processo irreversível. Neste caso, uma alta temperatura

sob evacuação se faz necessário para uma remoção parcial do gás adsorvido,

(b) a adsorção fisica ou adsorção reversível (ou adsorção de Van der Waals) é o resultado

de uma interação relativamente fraca e tem as seguintes características [1]:

1) é acompanhada por um calor de adsorção sem mudanças destrutivas da superficie

do sólido durante o processo de adsorção;

2) fisicamente as moléculas adsorvidas estão livres para cobrir toda a superficie,

podendo ser utilizadas para calcular a área superficialdo material.

3) a superficie pode ser coberta por mais de uma camada de adsorvente, permitindo

assim a medida do volume de poros;

4) uma vez que não envolve energia de ativação como na adsorção química, ele pode

ser rapidamente concluído, exceto quando os poros são muitos pequenos, os quais

dificultam a difusão das moléculas;

5) não ocorre a temperaturas elevadas;
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AI. 1. 1. Medidas de área superficial (BET) [2, 3]

As técnicas de adsorção de gás envolvem a determinação da quantidade de gás

necessária para formar uma camada monomolecular na superficie a ser medida.

Existem diversos tratamentos teóricos para o cálculo da área superficial através da

adsorção gasosa, entre os quais, os mais importantes são os de Langmuir e de BET

(Brunauer, Emmet e Teller). Assumindo como conteúdo básico que as forças ativas na

condensação são as responsáveis pela energia de ligação na adsorção de multicamada,

Brunauer, Emmet e Teller mostraram que a expressão matemática que descreve esta

adsorção de moléculas na superficie é:

P 1 C-I P---=--+---
V.(Po -P) VmC VmC Po

(AI. 1)

Onde Va é o volume do gás adsorvido em pressão P, Po é a pressão de saturação do gás

adsorvente, Vm o volume do gás adsorvido quando a superficie está totalmente coberta por

uma monocamada de moléculas e C uma constante dada por:

(AI. 2)

onde El é o calor de adsorção da primeira camada adsorvida, e E2 o calor de liquefação do

gás adsorvente, R a constante dos gases e T a temperatura (em Kelvin). A equação (AI. 1)

representa a isoterma de adsorção, que pode ser obtida experimentalmente medindo-se a

quantidade de gás adsorvido para valores crescentes de pressão até atingir a saturação

(PIPo = 1), onde todo o gás é.condensado.

A equação (AI. 1) é válida para o cálculo da área superficial específica se PIPo está

no intervalo entre 0,05 e 0,35. Esta restrição de intervalo de pressão relativa é devido à

duas hipóteses contidas no modelo BET:

1- despreza as heterogeneidades da superficie do sólido (importante para pressões

relativas baixas),

2- despreza as interações entre as moléculas do gás adsorvente (importante para

pressões relativas altas).
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Neste intervalo o gráfico de P/[Va (Po - P)] em função de PIPo é linear e permite calcular

Vm e C a partir dos coeficientes linear e angular, b e a, respectivamente, da reta resultante:

I aV =-- e C=-+I
m a+b b (AI.3)

A área específica (SBET) é definida como a área superficial recoberta por cada

molécula de gás multiplicada pelo número de moléculas contidas em Vm. Assim sendo,

tomando-se o valor de Vm nas condições normais de temperatura (273K) e pressão

(760 mmHg) (CNTP), e considerando-se a adsorção de N2 a 77K tem-se:

(AIA)

considerando-se que I cm3 de N2 do volume da monocamada nas CNTP ocupa 4,37 m2.

Numa montagem experimental, como a esquematizada na Figura AI. I, para medida

de área superficial, a quantidade de gás em qualquer parte do sistema é uma função de

PV/T. O gás é admitido em quantidades incrementais. Primeiramente, o gás é distribuído

na tubulação do sistema de volume Vd e temperatura Td, onde sua pressão Pl é medida.

Então, a válvula de comunicação é aberta e o gás se expande no novo espaço, e uma nova

pressão de equilíbrio P2 é estabelecida. Agora o gás fica parcialmente distribuído na.
tubulação do aparelho desde a intercessão da tubulação principal e o porta amostra a

temperatura intermediária Ti; próximo a amostra, o gás é adsorvido pela mesma a uma

temperatura Ts, em geral a do nitrogênio líquido (77 K). Um balanço para esta

redistribuição é dado pela equação,

(AI.5)

Onde Vs, Vi e Va são respectivamente o volume do espaço livre sobre a amostra (volume

morto), o volume da tubulação de interconexão e o volume de gás removido pela adsorção

com o adsorvido em condições padrões (760 mmHg). Quando o processo é repetido uma

segunda vez, a pressão P2 que foi a pressão final anterior toma-se base, ou a pressão de

equilíbrio Pe para o passo seguinte.
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Figure ALI: Esquema simplificado do aparelho experimental: (1) medidOr de pressão. (2) tubulação do
sistema (volume Vd e temperatura Td). (3) vácuo. (4) Hélio. (5) Nitrogênio, (6) tubulação
intermediária (volume Vi e temperatura TJ. (7) porta amostra. (8) amostra a temperatura Ts e
(9) volume morto (Vs).

AI.1.2. Isoterma de adsorção e dessorção de Nitrogênio

Distribuição de tamanho de poros [4-6]

Ao analisar uma estrutura porosa através da adsorção de um gás é conveniente

classificar os poros de acordo com os seus tamanhos. Segundo Dubinin (7] os poros estão

classificados como:

1) microporos, quando os poros têm raio < 15 Á,

2) mesoporos, quando os poros têm raios entre 15 e 500 Á,

3) macroporos, quando os poros têm raios entre 500 e 1000 Á.

A análise de estrutura utilizando adsorção de gás nitrogênio foi restringida a poros

entre 15 e 1000 Á.

OS desvios da isoterma padrão, curva (b) como mostrado na Figura AI.2 são

observados em materiais porosos onde além da adsorção, ocorre a condensação capilar dos

gases nas estruturas [5]. O desvio negativo, observado na curva (a), está associado à

diminuição da superficie acessível ao gás devido ao fechamento de microporos ou de poros

do tipo fenda. Na curva (c), o sólido adsorve um volume de gás superior ao previsto pela

isoterma padrão, o que é atribuído à condensação capilar nos mesoporos.
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Fugura AL2: Diagramas-Úipicos de sólidos porosos (curvas a e c) e não porosos (curva b), t é a espessura
da camada de adsorção [5].

A adsorção de um gás, a uma temperatura constante, numa superficie sólida

obedece a um dos cinco possíveis tipos de isotermas classificadas segundo a IUP AC

(Intemational Union ofPure and Applied Chemistry), como mostrado na Figura AI.3(a).

PlPo

Figura AL3: Tipos de (a) isotermas de adsorção e (b) de histereses, classificadas segundo a IUPAC [5].

• Tipo I: este tipo de isoterma ocorre quando a adsorção é limitada a poucas camadas

moleculares. Ela é encontrada em sistemas microporos, onde os poros pouco

excedem o diâmetro molecular do adsorvente.

• Tipo ll: esta isoterma é o tipo mais comum encontrada em medidas de adsorção e ocorre

em sistemas não porosos ou com poros cujos diâmetros são superiores aos

tnlcroporos. O ponto de inflexão ou joelho da isoterma corresponde à
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ocorrência da formação da primeira camada. Com o aumento da pressão

relativa, o sólido fica coberto de diversas camadas até que na saturação seu

número será infinito .

• Tipo ill: ocorre quando o calor de adsorção é menor que o calor de liquefação do

adsorvente. Assim, a adsorção adicional é facilitada devido a interação do

adsorvente com a camada adsorvida ser maior que a interação com a superficie

adsorvedora .

• Tipo IV: ocorre em materiais possuindo uma distribuição de poros de 15 a 1000 A. A

inflexão ou IQ patamar (a menores valores de PIPo) corresponde também à

cobertura de uma monocamada. A segunda inflexão mostra a adsorção devido à

condensação capilar.

o caminho inverso da isoterma, a partir de Po, resulta na isoterma de dessorção. Em

muitos casos verifica-se que as duas curvas não coincidem, resultando em uma histerese.

Sendo as interações sólido-gás exclusivamente de natureza fisica, as formas das isotermas

de adsorção e dessorção (da histerese) serão determinadas pela textura do sólido. Então, o

fenômeno de histerese nas isotermas de adsorção fisica esta associado ao calor de adsorção

e à dimensão característica dos poros presentes no sólido, ela resulta de diferenças entre os

mecanismos de condensação e evaporação, sendo sua fOflI.1adeterminada principalmente

pela geometria dos poros.

A condensação capilar pode ser descrita pela equação de Kelvin, que relaciona a

curvatura do menisco líquido no poro com a pressão relativa PIPo para a qual se verifica a

condensação:

ln(~) = 2.f·y.vL·coscl> ,Po r.R.T
(AI.6)

onde VL é o volume molar do líquido (gás condensado no capilar), y a tensão superficial, cI>

representa o ângulo de contato líquido-sólido, R a constante universal dos gases, T a

temperatura absoluta e f é um fator que depende da forma do menisco formado pelo

líquido.

A partir da equação (AI.6) e considerando-se as diferenças entre as formas do

menisco durante a adsorção e a dessorção, é possível interpretar os tipos de histereses
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apresentadas na Figura AI.3(b). A IUPAC classificou os diferentes tipos de histerese e

designou-as por Hl, H2, H3 e H4.

• Tipo RI: normalmente está associada a materiais porosos constituídos por aglomerados

rígidos de partículas esféricas de tamanho uniforme ordenadas regularmente.

Daqui resulta uma distribuição bem definida dos tamanhos de poros. Um

modelo de capilares adequado para esta distribuição é de cilindros.

• Tipo R2: associa-se este tipo de histerese aos diferentes mecanismos de condensação e

evaporação em poros com um gargalo estreito e corpo largo (poros em forma de

tinteiro).

• Tipo R3: está associado a agregados não rígidos de partículas em formas de placa,

originando poros em fendas.

• Tipo R4: também está associada a poros estreitos em fendas; o caráter tipo I da isoterma

é indicativo de microporos.

Da curva VL versus r um gráfico de dY/dr em função de r dá a curva de distribuição

do tamanho do poro. Esta curva que se apresenta geralmente sob a forma de uma gaussiana

de erro, descreve a extensão na qual os poros de um dado raio contribuem para o volume

interno total. Existe, quase sempre, um máximo bem definido, que mostra o valor médio do

raio de todos os capilares acessíveis, menores que 300 Á.

AI.2. Difração de raios-X (DRX)

AI.2.1. Produção de raios-X (DRX) [8-10]

Tradicionalmente, os raios-X são produzidos pela desaceleração de elétrons

movendo-se rapidamente na direção de um alvo metálico (por exemplo, o cobre). Numa

fonte convencional desta radiação, os elétrons gerados pelo aquecimento de um filamento

de tungstênio são acelerados através de uma diferença de potencial V no cátodo e atingem

um alvo (ânodo) sob vácuo para produzir o espectro de difração de raios-X.

Quando a voltagem de aceleração atinge um certo potencial crítico, dependente do

material do alvo, os elétrons são capazes de remover elétrons das camadas mais internas do

material, portanto produzindo uma vacância em um uma camada do cerne. Quando os
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elétrons de camada mais externas passam a ocupar este buraco, ocorre a emissão de

radiação eletromagnética de energia bem definida conhecida como linhas características.

A linha Ka. do cobre de energia 8,04 eV e comprimento de onda de 0,15418 nm

ocorre devido à criação de um buraco na camada K, o qual é preenchido por um elétron da

camada L, emitindo um quanta de raio-X. A radiação KJ3é emitida quando este buraco é

preenchido por um elétron da camada M.

AI.2.2. Difraçáo de raios-X e Le; de Bragg [9, 10]

Os raios-X são suficientemente energéticos para penetrarem nos sólidos e

apropriados para investigarem sua estrutura interna. Os raios-X utilizados na difração têm

comprimento de onda aproximadamente no intervalo entre 0,5-2,5 A, isto é, da ordem de

grandeza dos diâmetros atômicos que funcionam como redes de difração.

O processo de difração de raio-X é o espalhamento elástico (Ray1eigh)dos fótons

desta radiação pelos átomos do material analisado (amostra) que estão dispostos numa rede

cristalina. Os raios-X são espalhados pelos elétrons da amostra através de uma interação

dos elétrons negativamente carregado e o campo magnético do raio-X incidente. Os

elétrons da amostra respondem ao campo aplicado oscilando com o período do feixe de

raios-X. O movimento acelerado dos elétrons resulta na emissão de seus próprios campos

magnéticos, idênticos em comprimento de onda e fase ao raio-X incidente. O campo

magnético resultante que propaga radialmente a partir da fonte de espalhamento é chamado

de onda de espalhamento.

A lei de Bragg prevê as condições em que é possível que feixes de raios-X sejam

difratados por um cristal. As linhas tracejadas na Figura AI.4(a) representam a intersecção

com o plano da figura de um conjunto arbitrário de planos que passam através dos centros

elementares. A distância perpendicular entre planos adjacentes é d.

A Figura AI.4(b) mostra uma onda incidente sobre a família de planos, com seus

raios fazendo um ângulo a com o plano. Para o caso de um único plano, ocorre "reflexão"

do tipo especular para qualquer valor de a. Para existir uma interferência construtiva no

feixe difratado a partir de toda a família de planos, na direção a, os raios provenientes de

planos separados precisam reforçar-se um com o outro. Isto significa que a diferença de

______________________________________ AI- 109



~~~~~~~~~~~~_~_~~~ __ ~_~_~_)l~I.9détodós~"Camr:telÍZllfÕO

canúnho para raios provenientes de planos adjacentes (abc na Figura AI.4(b» precisa ser

um número inteiro do comprimento de onda ou

2d sene = mÀ m = 1,2,3... (AI. 7)

Esta relação foi chamada de Lei de Bragg. A quantidade d nessa equação é a distância

perpendicular entre os planos. O espaçamento interplanar dhk1 é função dos índices de

Miller (índices planares, h, k, 1)e das constantes da rede (a, b, c, a, p, r). A relação exata

depende do sistema cristalino envolvido, por exemplo:

Sistema cúbico
a

d - 2 12hkl - .Jh2 +k +
(AI.8)

Sistema tetragonal d _ ahkl- (AI. 9)
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Figura AI.4: (a) as linhas tracejadas representam um conjunto arbitrário de planos paralelos, conectando
células unitárias. A distância interplanar é d. (b) Um feixe incidente colide com um conjunto de
planos. Um feixe difratado intenso será observado, se a lei de Bragg for observada.

AI.2.3. Equação de Scherrer - Tamanho da partícula [9]

A largura da curva de difração da Figura AI.5 aumenta quando a espessura do

cristal decresce, isto é o intervalo angular (20] - 202) aumenta quando m (número de planos

atômicos do cristal) decresce. A largura B é usualmente medida, em radianos, a uma

intensidade igual à metade do pico de intensidade máxima.
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211.

28. 211-
Figura AL5: Efeito do tamanho da partícula sobre a curva de difração (esquema) [9].

Uma medida grosseira de B pode ser feita pela diferença:

(AI. 10)

As equações da diferença de caminho para dois ângulos relacionado à espessura total do

cristal (t) ao invés da distância entre planos adjacentes:

2t senO] = (m+ I)Â ,

2t sen{h = (m-I)Â

Subtraindo a equação (AI. I I ) pela (AI.12)

t (senO] - sen{h) = Â

(O + O) (O - O )2t cos 1 2 2 sen 1 2 2 = Â ,

Mas O] e O2 são ambos aproximadamente iguais a fk , então

(AI. lI)

(AI.12)

(AI. 13)

(AI.14)

(O - O) O - O(O] + {h)=2fk e sen 1 2 2 = 12 2 (aproximadamente). (AI.15)

Portanto
(O - O )2t 1 2 2 cosOs = À. ,

(AI.16)
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ou
Àt--

- Bcos8B
(AI. 17)

Um tratamento mais exato leva a fórmula de Scherrer

t = 0,9À
Bcos8B

AI.3. Microscopia eletrônica de transmissão (TEM) [11, 12]

AI.3.1. Interação dos elétrons com a matéria

(AI. 18)

o microscópio eletrônico é uma técnica bastante direta para determinar a estrutura

cristalina, a distância repetitiva da rede e o tamanho e forma de partículas suportadas.

Outra aplicação é a informação sobre a composição e estrutura interna de partículas pela

detecção de raio-X característicos que são produzidos pela interação dos elétrons com a

matéria.

Os elétrons têm comprimentos de onda característicos menores que um A. A

Figura AI.6 resume o que acontece com os elétrons quando um feixe primário de energia

entre 100 e 400 eV atinge a amostra:

Dependendo da espessura da amostra uma parte dos elétrons atravessa-a sem sofrer

perda de energia. Uma vez que a atenuação do feixe depende da densidade e espessura,

os elétrons transmitidos formam uma projeção bidirnensionalda amostra.

Elétrons são difratados pelas partículas se estas são favoravelmente orientados na

direção do feixe, possibilitando a obtenção de informação cristalográfica.

Os elétrons podem colidir com os átomos nas amostras e serem retroespalhados; o

retroespalhamento é mais efetivo quando a massa do átomo aumenta.

Elétrons Auger e raios-X são formados na relaxação de átomos que tiveram seus

caroços ionizados.

Elétrons excitam vibrações características nas amostras que podem ser estudadas pela

análise da perda de energia sofrida pelos elétrons primários ("loss electron").

Muitos elétrons perdem energia em uma cascata de colisões inelásticas consecutivas.

Muitos dos elétrons secundários emitidos pela amostra têm seus últimos processos de

perda de energia na região superficial.
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A emissão de fótons no intervalo de UV e infravermelho, chamada de catodo

luminescência, é principalmente causada pela re-combinação de pares de elétron

buraco na amostra.

Os elétrons que sofrem espalhamentos com pequenas mudanças de direção em

relação ao feixe incidente (± 5) são os de maior interesse nas análises do TEM pela

própria construção do equipamento. Além do mais, a amostra deve ser pouco espessa para

se evitar múltiplo-espalhamentos que dificultam a interpretação dos dados obtidos

(imagens e padrões de difração).

As características do evento de espalhamento são controladas por fatores tais como

a energia do elétron e o número atômico do átomo espalhador. Ao se considerar uma

espécie ao invés de um único átomo, fatores como a espessura, densidade e cristalinidade

da espécie também se tomam importantes.

O critério de Rayleigh clássico para estimar a resolução da imagem formada no

microscópio ótico pode fornecer uma idéia comparativa da resolução obtida utilizando o

TEM, esta relação fornece aproximadamente a menor distância que pode ser resolvida, Õ

õ = 0,6lít
IlsenJ3

(AI. 19)

onde À. é o comprimento de onda da radiação, Il o índice de refração e J3é o semi-ângulo de

coleta das lentes de magnificação. Por questão de simplicidade IlsenJ3 pode ser aproximado

para 1 e a resolução é aproximadamente igual à metade do comprimento de onda da luz.

Tomando-se como exemplo a luz verde, de À. == 550 nm, a resolução de microscópio ótico

para este comprimento de onda é aproximadamente igual a 300 nm (ou 1000 átomos de

diâmetro). Em um TEM, a resolução (equação (AI. 19)) pode ser aproximada para 0,61À..

A equação de Broglie mostra que o comprimento de onda do elétron, À. em nm, está

relacionado com a sua energia, E em eV, (ignorando efeitos relativísticos),

À. _ 1,22
El/2

(AI. 20)

O comprimento de onda do elétron com energia igual a 100 keV no microscópio é

0,004 nm, a resolução estimada então é igual a 0,0024nm, muito menor que o diâmetro

atômico.

______________________________________ AI- 113



____________________________ }l.lICWI.fMétodós~áe(;mrlaeriz:apio

Feixe de elétrons
Incidente

Elétrons
retroespalhados
Elétrons
secundários

..
o\.

\.
\.\\,

\.

Fótons •..........~\

Raios-X

1L-{/
Elétrons· .. "L
difratados ele~:'on"_

Elétrons transmitidosI
Figura AL6: A interação entre o feixe de elétrons primário e a amostra· em um microscópio leva a um

número de sinais detectáveis [16].

AI.3.2. Parte instrumental do TEM - Formação da imagem

A Figura AI.7 mostra esquematicamente o TEM. O instrumental do TEM é de uma

certa maneira parecido com o de um microscópio ótico trocando-se as lentes óticas por

lentes eletromagnéticas. Os elétrons são emitidos de um canhão de elétrons por emissão

termoiônica ou Schottky. O feixe de elétrons incidente de alta energia e alta intensidade

atravessa uma condensadora, que permite a variação da abertura de iluminação e da área

iluminada da amostra, produzindo raios paralelos que atingem o material. A distribuição da

intensidade eletrônica após deixar a amostra é magnificada e projetada em uma tela

fluorescente por um sistema de lentes de 3 a 4 estágios. A imagem pode ser registrada pela

exposição direta de uma emulsão fotográfica ou digitalmente via uma tela fluorescente

acoplada a uma fibra ótica ligada a uma câmara CCD (o sensor de imagem "Charged

Coupled Device" consiste de carreiras de fotodiodos de silício). As lentes objetivas são as

mais importantes lentes no TEM, uma vez que elas formam as imagens que serão

magnificadas pelas outras lentes. Portanto, concluindo, uma parte fundamental do

microscópio é uma tela de visão que traduza intensidade eletrônica em intensidade de luz,

que pode ser observada e registrada.
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Figura AL 7: Esquema simplificado do microscópio eletrônico de tiansmissão (TEM) [12].

AI.5. Espectroscopia de absorção de raios-X (XAS) [8, 13-16]

A1.5.1. Coeficiente de absorção e borda de absorção

A espectroscopia de absorção de raios-X mede o coeficiente de absorção dos raios

X, J,1(E),como uma função da energia da radiação incidente, E = hv. Quando um feixe de

fótons de raios- X atravessa um material, a intensidade do raio incidente, 10, decresce de

uma quantidade que é dependente das caracteósticas de absorção do material sendo

irradiado. Para um a trajetória da radiação de comprimento dx através do material o

decréscimo dI é dado por

dI =- J,1(E)ldx . (AI.21)

Integrando a equação (AI.21) sobre a espessura total X, obtém-se a Lei de Beer-Lambert

(AI. 22)

onde It é a intensidade do feixe transmitido.
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Quando o comprimento de onda À do raio -X decresce gradualmente, o coeficiente

de absorção J.1 decresce até um certo valor de À para o qual a absorção cresce

abruptamente. Esta descontinuidade no coeficiente de absorção corresponde à excitação de

um elétron do cerne do átomo para um estado excitado vacante (espectro XANES) ou para

o estado contínuo (espectro EXAFS) e é conhecida por borda de absorção, ~. Isto é, a

borda de absorção corresponde a um fóton de raio- X tendo energia suficiente para livrar

um elétron ligado no átomo. Quando os elétrons ligados pertencem à camada Is a borda é

chamada de borda-K, se a camada é a 2p a correspondente borda é chamada de borda-L.

Na borda de absorção, a energia cinética do elétron (EK) é definida Eo, freqüentemente

referida como energia do ponto-zero ou potencial interno, e o seu valor é dependente da

natureza do átomo estudado.

AI.S.2. Espectro XANES -

IX-ray absorption near-edge spectroscopy"

Próximo e abaixo da borda de absorção (''x-ray absorption near-edge

spectroscopy", E < Eo, Figura AI.8(a», geralmente aparecem picos de absorção devido a

excitações do elétron no estado fundamental que passa para um estado eletrônico excitado

abaixo do nível de Fermi. Kroning [17] foi o primeiro a apontar que a estrutura fina logo

acima da borda de absorção é devida a orbitais moleculares não ocupados.

A análise teórica do espectro XANES envolve a solução da equação de Schrôdinger

para um intervalo de baixa energia, no qual a interação do elétron com o átomo é muito

forte. Mais especificamente, o elétron é ejetado para um estado a apenas algumas dezenas

de eV acima da energia de Fermi com energia cinética baixa e livre caminho médio grande

(Eo < E < Eo + 20 -50 eV, Figura AI.8(b»), favorecendo processos de múltiplo

espalhamentos (MS) inelásticos do fotoelétron (Figura AI.9(a» [15]. Portanto, a interação

de muitos corpos, espalhamentos múltiplos, distorção da função de onda do estado

excitado pelo campo de Coulomb etc são efeitos de grande importância nas características

do espectro XANES.
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Figura AL8: Espectro de absorção de raios-X em função da energia do fóton E = hv, (a) e (b) região dos
espectros XANES e (c) região dos espectros EXAFS.

Devido a estes efeitos e principalmente ao espalhamento inelástico do elétron

excitado e o tempo de vida finito do buraco do caroço, somente um grupo ("cluster") de

tamanho finito é relevante para determinar o estado final da onda do fotoelétron, o espectro

fornece informações sobre o arranjo espacial dos átomos .da vizinhança do absorvedor,

distâncias radiais quanto suas orientações relativas, ângulos de ligação etc [8, 14, 15].

Mudanças ao redor da distribuição de carga de um dado átomo em ambientes químicos

diferentes podem alterar as energias dos níveis do caroço, produzindo mudanças na borda

de absorção que se destacam no XANES.

<8> XANES (b) E..~S

_ Trajetória do fotoelétron @ .,Momo absorveclor

Figura AL9: Esquema dos espalhamentos: (a) rnúltíplos-espalhamentos no I regime XANES e (b)
espalharnento simples no regime de EXAFS [15].
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A teoria de XANES ainda não é completamente quantitativa. Embora o espectro

XANES seja objeto de muitas investigações, não existe um completo entendimento [13].

AI.5.3. Espectros EXAFS

o espectro de EXAFS ("Extended X-ray absorption fine spectroscopy") geralmente

refere-se à região entre 50 e 1000 eV acima da borda de absorção

(Eo+ 50eV < E < Eo + 1000 eV). Para qualquer energia do fóton incidente acima da

energia Eo (Figura AI.8(c», a energia cinética do fotoelétron ejetado é dada por

EK = hv - Ebindingou em termos de onda esférica (k),

(AI.23)

onde, m a massa do elétron e h a constante de Plank.

O coeficiente de absorção linear l!(E) é proporcional a probabilidade de transição

do efeito fotoelétrico. Segundo a Regra de Ouro de Fermi a probabilidade de transição é

uma função das funções de onda do estado inicial e do estado final

(AI. 24)

onde ê é o vetor campo elétrico polarizado do fóton e r o vetor coordenada do elétron [14].

A função de onda do estado final \I1r consiste de duas partes principais, a onda eletrônica

que deixa o átomo absorvedor, \jIoutgoing,e a onda eletrônica que é retroespalhada pelos

átomos da vizinhança, \jIbackscattered,

\jI f = \11outgoing + \11backscaUe reei (AI.25)

A interferência entre estas duas funções ondas do estado final leva a observação da

estrutura fina no espectro de absorção de raio-X, que são variações senoidais do coeficiente

de absorção, l!(E), em função da energia do fóton incidente, conhecidas como oscilações

EXAFS. Cada par de átomos do tipo absorvedor-espalhador introduz uma oscilação

EXAFS. Portanto, a estrutura fina origina-se se o átomo absorvedor está rodeado por

vizinhos (Figura AI.1O).
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Figura ALIO: Absorção de raio-X como função da energia do f6ton E = hv para um átomo livre e para
átomos em uma rede. A estrutura fina representa a função EXAFS [18].

A amplitude de cada oscilação de EXAFS depende do número de coordenação e do

poder de espalhamento do átomo vizinho, bem como do seu tipo de ligação e da distância

ao absorvedor. Nas oscilações EXAFS, os picos correspondem à onda retroespalhada em

fase com a parte que deixa o átomo absorvedor, enquanto que os vales aparecem quando as

duas estão fora de fase (Figura AI.II).

, ,

,'~"o' "\ I , I'- '-'

Coostrutiva Destrutiva
(emfase) (forade fase)

• r

Figura ALII: Esquema da posição radial da onda fotoeletrônica. As linhas sólidas indicam as ondas que
deixa o átomo absorvedor e as tracejadas indicam as ondas espalhadas pelos átomos vizinhos.

o fotoelétron deve ir e voltar do átomo central ao átomo vizinho para produzir a

interferência. Logo, a freqüência de cada oscilação depende da distância entre ambos.

Além da diferença de fase provocada por esta ''viagem'' do fotoelétron, existe uma fase

provocada devido à interação do mesmo com os potenciais do átomo central e dos átomos

retroespalhados. Conhecidas estas defasagens, seja através de cálculos teóricos, seja

através de sua determinação experimental por meio de materiais bem conhecidos, pode-se

determinar distâncias interatômicas na vizinhança do absorvedor.
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AI.5.3.c. A fórmula de EXAFS

o coeficiente de absorção acima da borda de absorção é definido como

(AI.26)

com ~ representando o "background" atômico. XEXforma a parte oscilatória da absorção

total, descrevendo o espalhamento do elétron que deixa o átomo absorvedor na direção dos

átomos da vizinhança, a função EXAFS. Uma vez que a parte oscilatória é criada pela

interferência entre as ondas que deixa o átomo absorvedor e a retroespalhada, XExcontém

informações sobre a estrutura local ao redor do átomo absorvedor.

Nos estados XANES a interação entre os elétrons e os átomos vizinhos é muito

forte, porém no limite de EXAFS, de alta energia, toma-se menos intensa. A altas energias,

o espalhamento dos elétrons exitados é bastante fraco, que uma contribuição significativa

para a função de onda do estado final nas proximidades do átomo absorvedor é devido à

trajetória na qual o elétron é espalhado somente uma única vez antes de retomar ao átomo

absorvedor (espalhamento simples, Figura AI.9(b». Uma vez que o regime EXAFS é

dominado pelo espalhamento simples, a informação que o mesmo contém é puramente

geométrica e mais facilmente extraída que as contidas nos espectros XANES [14].

Como já foi mencionada, a função X é a soma de ondas individuais devido a tipos

diferentes de átomo da vizinhança ou distâncias diferentes do mesmo tipo de vizinhos. A

validade da teoria da ordem a curto alcance de Kroning foi bastante implementada por

Sayers e colaboradores [18] que desenvolveram a parametrização quantitativa de EXAFS

que se tomou padrão para muitos trabalhos correntes [14]

esfer-as

X(k) = LAj(k)sen(2kRj +2oc +<1»
j=I

No espaço k, cada onda é caracterizada por uma amplitude moduladora,

(AI. 27)

(AI.28)
-2R·II..(k)

A.(k)=N. e J S2(k)f.(k) -2crJk2
J J kR~ o J e

J

Uma esfera de coordenação é definida pela identidade do átomo espalhador e a distância ao

átomo central. Os parâmetros são a distância interatômica R, o número de coordenação N

(ou número de espalhamentos equivalentes) e o fator Debye-Waller, e-la2e, que inclui
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flutuações no comprimento da ligação devido a temperatura e a desordem estrutural. A

função fj(k) é a amplitude (ou performance) do retroespalhamento do jth vizinho, oc é a

mudança de fase da onda do estado final do átomo central e À.(k)é o livre caminho médio,

S~ é o fator de redução da amplitude devido a efeitos de muitos-corpos.

A dependência da estrutura oscilatória com a distância interatômica e a energia está

refletida no termo seno (2kRj). O decaimento da onda devido ao livre caminho médio ou

tempo de vida finito (incluído o tempo de vida do buraco do caroço) do fotoelétron é

expresso no termo e-2RjO..(k). Este fator é bastante responsável pelo curto alcance (da ordem

de Á) no material sondado nos experimentos EXAFS. A força das ondas de interferência

refletidas depende do tipo e do número de átomos vizinhos através da amplitude de

retroespalhamento f(k) que se reflete intensamente na magnitude do sinal EXAFS. Outros

fatores, como o fator de onda esférica (~ ~)o o termo de livre caminho médio, são

secundários, mas importante na análise quantitativa da amplitude EXAFS. Uma maior

contribuição à fase total é dada pela mudança de fase oc (ou defasagem) no átomo

absorvedor, uma vez que o fotoelétron "sente" o potencial criado por este átomo duas

vezes. O fator <I> é a mudança de fase devido ao átomo retroespalhador.

O fato de que X.<k)ser uma somatória sobre todas as esferas de coordenação ao

redor de um átomo específico, enfatiza que a absorção de raios-X é uma técnica que

investiga o volume ("buIk"). A função EXAFS fornece informação sobre a coordenação

média ao redor do elemento absorvedor.

AI.5.3.d. Critérios gerais de análise dos dados - EXAFS

(A) Isolando Z(k) dos dados experimentais

Em um experimento de transmissão, l1(x) é obtido a partir das medidas de 10,

intensidade da radiação antes da amostra, e It, intensidade da radiação após a amostra,

(AI. 29)

Como definido na equação (AI.26), X(E) pode ser obtido uma vez que a absorção atômica

é conhecida pelo cálculo
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llatômico

(Al.30)

Antes de llo ser determinada, a pré-borda (absorção de raios- X antes da borda de

absorção) tem que ser subtraída. A pré-borda é normalmente aproximada por uma função

Victoreen modificada e calculada por extrapolação dos dados desta região.

Após a subtração da pré-borda, a energia da borda (isto é, Eedge) deve ser definida.

O valor da energia da borda é usado no cálculo de k (A-I) como dado pela equação (Al.23).

A escolha desta energia é bastante arbitrária. O ponto de intl.exão (isto é, o máximo na

primeira derivada da borda de absorção) é geralmente considerado. Contudo, as presenças

de excitações eletrônicas e ressonâncias podem encobrir a exata posição da Eedge. A fim de

se evitar esta complexidade, a posição a meia altura (0,5-0,6) da borda normalizada é

também freqüentemente escolhida como Eedge. O potencial interno, Eo, é normalmente

escolhido como zero.

O "background" atômico (llatômico) após a borda de absorção é determinado

normalmente utilizando uma função spline:

NPTS(llXi - BCki Y $; SML -WEkri=l e
(Al.3l)

A função spline consiste de quatro parâmetros: SM ("smoothing parameter"), W (fator

peso), o início e o final da energia que determina o número de pontos. Quanto mais pontos

disponíveis, melhor a função spline é definida.

Antes de X(k) seja determinada, a absorção total obtida experimentalmente deve ser

normalizada. Geralmente, os espectros são normalizado 50 eV após a borda de absorção.

Finalmente, X(k) é calculado segundo a equação (Al.30).

(BJ Transformada de Fourier

A função X(k) é uma somatória de vários termos seno de diferentes freqüências. A

transformada de Fourier (TF) resolve o espalhamento de cada distância em uma banda fina

de coeficiente de Fourier ao longo do eixo R, isto é, a transformada de Fourier de knX(k)

resulta em uma função de distribuição radial definida no espaço-R:
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kmax

TF(R) = ~ Jw(k)knx(k)ei2kRdk .v21t kmin

(AI.32)

Na TF está incluída uma função 'janela" w(k) que seleciona o intervalo em k a ser

transformado, determinante na resolução da TF.

A TF pode ser obtida com diferentes pesos em k (multiplicada por uma potência

kD), o que ajuda a enfatizar as regiões de maior intensidade do espalhamento dos elementos

ao redor do átomo absorvedor.

A transformada resultante é uma função complexa. A parte absoluta da TF é

determinada principalmente pelo número de vizinhos e distorções, e a parte imaginária é

bastante utilizada na análise da distância entre os átomos absorvedor-espalhador.

(e) Filtragem da TF

A filtragem da Fourier envolve a transformada de Fourier dos dados ItX(k) no

espaço R, selecionando o intervalo de distância de interesse (isolamento das esferas de

coordenação) e a transformada inversa dos dados para o espaço k. Portanto, a função

resultante Xj{k) é para uma específica esfera. Este método permite obter padrões de

amplitude do retroespalhamento e da fase a partir de compostos de referência.

(D) Fase e amplitude do retroespalhamento derivadas do espectro

EXAFS de composto padrão

Para que a equação (AI.27) seja determinada, o número de coordenação, a distância

e a desordem, a amplitude do retroespalhamento e a fase devem ser conhecidos. Os dois

últimos parâmetros são transferíveis de um composto para outro, se o mesmo par

absorvedor-espalhador esta envolvido e se a estrutura deste composto padrão é bem

conhecida. O espectro de absorção de raio-X é obtido para este padrão, e Xj{k) é isolado

para uma esfera de coordenação segundo a procedimento descrito anteriormente, obtém-se

então,
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Xref (k) = Aref (k) sen[ 2kRref + 20 cref + <l>ref (k)] . (AI.33)

A fase (2ocref+ <l>Tet(k»e a amplitude do retroespalhamento fTet(k)podem ser determinados

utilizando as funções Aret(k) e [2kR,.ef+ 20cref+ <l>ret(k)]e os valores conhecidos de Nref e

Rref. A hipótese da transferibilidade química da fase e da amplitude do retroesPalhamento,

que supõe que estes valores se conservam de um sistema a outro, é válida desde que as

ligações químicas ou as distâncias não variem muito do sistema modelo para o sistema

desconhecido.

A principal vantagem de utilizar os parâmetros experimentais é que se eles são

analisados (além de obtidos) sob as mesmas condições das amostras desconhecidas, fatores

que de uma certa maneira são subjetivos, isto é, normalização, Eo, subtração do

"background", efeitos multieletrônico e inelástico são compensados.

AI.6. Espectroscopia fotoe/etrânica de raios-X (XPS) [16, 19, 20]

AI.6.1. Princípio básico - efeito fotoe/étrico

o princípio básico da técnica de XPS está mostrado na Figura AI. 12. A técnica de

XPS é baseada no efeito fotoelétrico. A energia transportada por um fóton de raio-X é

absorvida pelo átomo alvo, levando a origem do estado ~citado, que é relaxado pela

emissão de um fotoelétron (ionização de átomo) proveniente do cerne do átomo. A energia

cinética EK do fotoelétron depende da energia do fóton incidente, hv, expressa pela lei

fotoelétrica de Einstein,

EK = hv - EB - <P , (AI. 34)

onde, EB é a energia de ligação do fotoelétron com relação ao nível de Fermi e <pé a função

trabalho do espectrômetro. Em XPS mede-se a intensidade de fotoelétrons N(E) como

função de suas energias cinéticas (EK). Porém, os espectros de XPS são usualmente

graficado com N(E) sendo função de EB.
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Figura AL12: Transição eletrônica envolvida na fOtOemiSsão de umeléfu>n 2P3n do cobre [19].

Uma vez que os níveis de energia são quantizados, os fotoelétrons possuem uma

distribuição de energia cinética que consiste de picos discretos, associados às camadas

eletrônicas do átomo foto-ionizado. A identificação dos elementos presentes na superfície é

feita diretamente pela determinação das energias de ligação dos picos fotoelétricos. A

intensidade (área integrada do pico fotoelétrico) é proporcional ao número de átomos no.
volume detectado, permitindo, portanto, obter-se info~es sobre a composição

superficial.

Os picos dos fotoelétrons são rotulados segundo os números quânticos do nível do

qual o elétron se origina. Um elétron com momento angular orbital L (s, p, d, f etc) e

momento angular de spin S tem um momento angular orbital total L = L + S. Cada nível

com J ~ 1 tem dois sub-níveis, pois S =± ~, com uma separação de energia conhecida por

separação spin-órbita. Por exemplo, o elétron do nível 2p do cobre origina dois picos de

fotoemissão, 21>3/2 (com L = I, J = 1 + ~) e 2p1l2(com L = I, J = 1 - ~).

A intensidade relativa dos picos é determinada pela multiplicidade dos níveis

correspondentes igual a 2J + 1. Portanto, a intensidade relativa das componentes J = 1/2 e

J = 3/2 do dubleto do cobre é 2:4.

XPS é uma das técnicas mais freqüentemente aplicada na caracterização das

superfícies de sólidos [16]. Ela fornece a identificação elementar, o número de

coordenação e o estado químico de átomos locados próximos a superfície (poucas camadas

atômicas) da amostra. Uma técnica toma-se sensível à superfície se a radiação a ser
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detectada pode "viajar" não mais que a distância atômica (0,5 a 3,0 nm) através dos

sólidos. Os elétrons com energia cinética entre 10 e 1500 eV são ideais ao estudo de

superficies, pois seus livres caminhos médios nos sólidos são daquela ordem.

A energia precisa e o formato de uma linha particular em um espectro de XPS é

uma função não somente do elemento emissor, mas também de seu ambiente local e estado

químico. Qualquer efeito que pode causar uma perturbação dos níveis de energia dos

átomos na região da superficie do átomo alvo origina uma concomitante variação no

espectro de XPS. Isto dá origem a mudanças químicas na energia que são observadas no

espectro, o que é extremamente importante para a interpretação espectral.

AI.6.2. Energia de ligação

Na prática, os dados de XPS são usados como se fossem característicos dos átomos

como estão antes do evento do efeito fotoelétrico acontecer. Porém os dados de

fotoemissão representam um estado do qual o elétron acabou de deixar o átomo.

Considerando um átomo contendo N elétrons, com energia total E~ no estado

inicial i. O átomo absorve um fóton de energia hv, o evento de absorção ocorre em menos

de 10-17 s. Após 10-14 s, o átomo emite um fotoelétron com energia cinética Ek e passa para

um o estado final com um elétron a menos e um buraco no nível interno. O balanço da

energia deste evento é,

(AL35)

onde,

• E~ é a energia total de um átomo com N elétrons no estado inicial, isto é, antes da

fotoemissão ocorrer,

• hv é a energia do fóton,

• E~-l,1 é a energia total do átomo com N-l elétrons e um buraco no nívell, no estado

final,

• Ek é a energia cinética do fotoelétron.

O rearranjo dos termos mostra que a energia de ligação com relação ao nível de Fermi é
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Os N-l elétrons remanescentes no estado final do átomo, assim como os elétrons

dos átomos da vizinhança, sentem a presença do buraco do cerne. Como resultado eles

relaxam para uma energia total menor do átomo de uma quantidade ~ax. Esta energia de

relaxação, que tem contribuições intra e extra atômicas, está incluída na energia cinética do

fotoelétron. Então, a energia de ligação não é igual à energia do orbital do qual o

fotoelétron é emitido; a diferença é causada pela reorganização dos elétrons remanescestes

quando um elétron é removido de uma camada mais interna.

Como conseqüência, a energia de ligação de um fotoelétron contem informação do

estado do átomo antes da fotoinização (estado inicial) e do átomo ionizado depois da

emissão do elétron (estado final). O modelo do potencial de carga explica a fisica da

mudança da energia de ligação acima colocada,

Ei =kq. +"qj +ErefB 1 ~ B'
j rij

onde,

• E~ é a energia de ligação de um elétron de um átomo i,

• qi é a carga do átomo,

• k é uma constante,

• 'li é a carga do átomo j da vizinhança átomo,

• E:f é a energia da referência,

(AI. 36)

• rij é a distância entre o átomo i e o átomo j.

O primeiro termo indica que a energia de ligação aumenta com o aumento da carga

positiva do átomo do qual o fotoelétron se origina.
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Anexo lI: :Mecanismos áeformação áoformiato áe metifa - Punções

cata{íticas áo co6re e metais áo orupo VIII

Diferentes produtos podem ser obtidos das reações de oxidação ou desidratação do

metanol pela variação da natureza do catalisador e das condições das reações

(Figura AI!. I). Uma vez que a natureza da ligação superficial formada na adsorção de uma

molécula qualquer depende fortemente da estrutura eletrônica do adsorvente e, devido a

isso, é de se esperar que ocorra especificidade na adsorção, e consequentemente, na

atividade catalítica. A quimissorção é altamente específica: ocorrerá somente se o

adsorvedor for capaz de formar uma ligação química com o adsorvido.

As reações esquematizadas na Figura AII. 1 estão divididas em duas vias principais:

(i) reações de oxidação, nas quais o oxigênio é necessário (através da adição ao fluxo de

gases ou fornecido pelo catalisador) e (ii) reações de desidratação, nas quais o oxigênio

não é necessário. Com exceção do dimetil éter, todas as reações passam por um processo

oxidativo. Os produtos que aparecem nestas reações são: formaldeído (CH20), formiato de

metila (HCOOCH3), dimetil éter (CH30CH3) e monóxido de carbono [I]. A formação de

hidrogênio nunca é observada quando a reação é alimentada por fluxo de oxigênio,

somente água é detectada.

+CHaOH
Cll30H

II
: +1I2~I
I
I
V

+2CHSOH

CH2<>+~ .,
·2CHaOHI

I

: + 1f2~I
I
I
V

+CHaOH

(RCOOR,

.> CRaOCRa + H:zO

.> <CHa0)2CH2 + H:zO

.> HCOOCRa + H:z<>

.> CO+H:Z<>

I
I
: +I"z~I
V

COt+H20

Figura AR1: Duerentes reações

A Figura AII.2 mostra um esquema representativo destes principais produtos da

oxidação do metanol em função do caracter ácido-base dos sítios ativos. Pela seletividade é

possível caracterizar as propriedades ácido-base dos catalisadores [1].
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Figura AR2: Esquema representativo dos produtos de reação como função do carát~r ácido-base dos sítios
ativos [1].

As funções catalíticas do cobre são bem diferentes daquelas dos metais do grupo

VIII (Fe, Ru, Co, Ni, Rh) na conversão dos álcoois [2]. O metanol é desidrogenado a

formiato de metila sobre catalisadores de cobre através da reação (1.1), enquanto que sobre

catalisadores de metais do grupo VIII é decomposto conforme a reação (AIII) [2, 3]

(AlI. 1)

Segundo Chung e colaboradores [3] o formiato de metila pode ser formado a partir

do metanol elou formaldeído sobre catalisadores de cobre. Dois mecanismos foram

sugeridos (Figura AI!. 3): (a) reação biomolecular de formaldeído e (b) reação entre

espécies metóxi (CH301 e formaldeído (reação metanol-formaldeído).

HI
H-C=O····!! ~

H-C-HI
O
!•

(3)

CH-O
3 I

CH
11

O

(b)

Figura AR3: Esquemas propostos para a formação do formiato de metila a partir da catálise do metano elou
formaldeído [3].

Os mesmos pesquisadores utilizando um cromatógrafo a gás acoplado a um

espectrômetro de massa, monitoraram a catálise do metanol com 13C sobre catalisadores de
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Cu/ZnO. Os resultados apontam como mecanismo principal de formação do formiato de

metila a partir do metanol e/ou formaldeído a reação entre superficie-espécies

metóxi(CH30")-formaldeído (Figura AlI.3(b».

Estudos em ciência de superficie revelaram que estruturas de aldeídos adsorvidos

sobre metais do grupo lB (Cu e Ag) são bem diferentes daquelas sobre grupo VIII (Rh,

Ru, Pt, Pd) [4]. Os aldeídos adsorvem preferencialmente na estrutura-ll1(0) (Figura

AlI.4(a» sobre os metais lB, enquanto que sobre os metais do grupo VIII apareceram

como aldeídos-112(C,0) (Figura A1I.4(b».

RH\ /
CI
?

$///////
(a)

HR
\\c-oI I

$///////
(b)

Figura AII.4: Esquema da adsorção de aldeídos sobre superficies dos metais (a) do grupo
IB e (b) do grupo VIII [5].

As espécies HCHO-ll 1(0) preservam a identidade molecular de HCHO e

dessorvem sem decomposição. Em contraste, nas espécies aldeído-112(C,0) as ligações C-C

e C-H são rapidamente quebradas. Sugerindo que as espéci~s HCHO-ll1(0) formadas no

curso das reações são atacadas pelo nuc1eófilo CH30H (CH30-- metóxi) e a reação ocorre

conforme equação abaixo:

(AlI. 2)

A decomposição das espécies HCHO-112(C,0) ocorre rapidamente devido a forte tendência

dos metais de doar elétrons para os orbitais anti-ligantes 1t~o do aldeído [2, 4]. Então, na

desidrogenação do metanol por catalisadores do grupo VIII, os produtos encontrados foram

CO e H2 (reação (AlI. I» [2].

As sugestões acima estão de acordo com resultados e propostas (Figura AlI. 3(b»

colocadas por Chung et aI. [3] para desidrogenação do metanol sobre Cu/ZnO. Assim

como com dados mais recentes de seletividade ao formiato de metila e CO obtidos a partir

da desidrogenação do metanol sobre catalisadores de cobre e de metais do grupo VIII (Ni,

Rh, Pt, Pd) suportados sobre Si02, conforme mostrado na Tabela AI!.l [2].
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Tabela An.I: Desidrogenação do metanol sobre catalisadores de cobre e de metais do
grupo VIII (Ni, Rh, Pt, Pd) suportados sobre Si02.

Catalisador SeletividadeSeletividade

CO

HCOOCH3

Metal grupo VIIl/Si02

100O

Cu/Si02

694
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