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Resumo 

A reação de desidrogenação catalítica do etilbenzeno foi utilizada com o 

objetivo de estudar a natureza do carbono depositado e verificar a formação de 

estruturas organizadas na forma de ligas magnéticas de FeCo encapsulada em 

filamentos de carbono via deposição química a vapor (CVD). O ambiente redutor 

proveniente da desidrogenação (H2 gerado in situ) foi utilizado para sintetizar a liga 

FeCo a partir do óxido metálico. O estudo da reação foi realizado em quatro 

temperaturas diferentes (700, 650, 600 e 550°C), nos tempos de 2h e 4h. Para 

caracterizar esses materiais foram utilizadas técnicas de difração de raios-X (DRX), 

redução à temperatura programada (TPR), análise termogravimétrica (TGA), 

microscopia eletrônica de varredura (FEG-MEV), energia dispersiva de raios-X 

(EDS), magnometria de amostra vibrante (VSM), Raman, microscopia eletrônica de 

transmissão (TEM) e cromatografia em fase gás (GC). Os difratogramas indicam a 

formação da liga de FeCo e a presença de carbono cristalino. Os perfis de H2-TPR 

confirmam que a liga pode ser formada na temperatura reacional a partir de 370°C. 

As imagens obtidas pela FEG-SEM e TEM indicaram a formação de filamentos de 

carbono e a liga FeCo favorece o crescimento do carbono estruturalmente 

organizado. As imagens também confirmam que a liga encapsulada possui 

resistência contra ataque ácido. A relação das bandas D e G do espectro Raman 

confirma que o crescimento organizado de carbono sobre a liga FeCo é favorecido 

a temperaturas mais altas. Os cromatogramas indicam que os filamentos foram 

formados a partir do metano e/ou eteno gerados in situ na reação, visto que esses 

produtos não foram identificados. As propriedades magnéticas foram confirmadas 

pelo VSM, a qual varia de acordo com o tempo e temperatura de reação. A 

magnetização de saturação mostrou uma relação direta com o tamanho do cristalito 

da liga. 

 

Palavras-chave: liga FeCo, carbono organizado, desidrogenação de etilbenzeno 

e encapsulamento de ligas. 

 

 

 



 
 

Abstract 

The catalytic dehydrogenation of ethylbenzene was used to study the nature 

of deposited carbon and to verify the formation of organized structures in the form 

of FeCo magnetic alloys encapsulated in carbon filaments via chemical vapor 

deposition (CVD). The reducing environment from the dehydrogenation (H2 

generated in situ) was used to synthesize an FeCo alloy from the metal oxide. The 

program is organized in four different temperatures (700, 650, 600 and 550 °C), in 

the times of 2h and 4h. X-ray diffraction (XRD), programmed temperature reduction 

(TPR), thermogravimetric analysis (TGA), scanning electron microscopy (FEG-

MEV) and X-ray dispersive energy (EDS) were characterized. , vibration sample 

magnitude (VSM), Raman, transmission electron microscopy (TEM) and gas phase 

(GC) chromatography. The diffractograms indicate an FeCo alloy formation and a 

presence of crystalline carbon. The H2-TPR profiles confirm that the alloy can be 

formed at the reaction temperature from 370 °C. Since the images elaborated by 

FEG-SEM and TEM indicated a formation of carbon filaments and a FeCo alloy 

favor the growth of the carbon structurally organized. The images also confirm that 

the alloy encapsulates the force against the acid. The ratio of the Raman D and G 

bands confirms that carbon growth on an FeCo alloy is favored at higher 

temperatures. Chromatograms indicate that the filaments were formed from the 

methane and/or ethene generated in situ in the reaction, which were seen were not 

identified. The magnetic properties were confirmed by the VSM, a variable 

according to the reaction time and temperature. The saturation magnetization of a 

direct relationship with the crystallite size of the alloy. 

 

Key words: FeCo alloy, organized carbon, ethylbenzene dehydrogenation and 

alloys encapsulation. 

 

 

 

 



 
 

Lista de Figuras 

Figura 1 - Estrutura química do etilbenzeno (a) e estireno (b). ............................................. 21 

Figura 2 - Estrutura química dos compostos BTX................................................................... 22 

Figura 3 - Ciclo de histerese de uma liga magneticamente dura e mole. ........................... 24 

Figura 4 - Estruturas alotrópicas do carbono: diamante (a), fulereno (b), CNT (c), grafeno 

(d), espumas de carbono (e), carbono amorfo (f) e filamento de carbono (g). .................... 26 

Figura 5 - Principais tipos de CNTs: (a) parede simples, (b) parede-dupla e (c) paredes-

múltiplas. ......................................................................................................................................... 27 

Figura 6 - Esquema do processo CVD para produção de nanotubos de carbono e/ou 

filamentos de carbono. ................................................................................................................. 28 

Figura 7 - Esquema do trabalho. ................................................................................................ 31 

Figura 8 - Esquema de síntese para produção de óxido constituído de Fe e Co. ............. 32 

Figura 9 - Linha catalítica: 1) reator de leito fixo, 2)leito catalítico (onde a amostra é 

depositada), 3) forno, 4) termopar, 5) fluxo laminar de filme fino (controle do fluxo de 

gases), 6) seringa para colher os gases (produtos da reação CVD), 7) controle da 

temperatura, 8) saturador (contém etilbenzeno), 9) cilindro de hidrogênio e 10) cilindro de 

nitrogênio. ....................................................................................................................................... 34 

Figura 10 - Difratograma da liga FeCo. ..................................................................................... 41 

Figura 11 - Difratogramas dos materiais obtidos pós-processo CVD, nos tempos de 2h 

(A) e 4h (B) de reação. ................................................................................................................. 43 

Figura 12 - Difratograma dos materiais pós-tratamento com HF. ........................................ 46 

Figura 13 - Gráfico do TPR para o catalisador óxido utilizado na reação. .......................... 47 

Figura 14 - TG dos materiais obtidos pós-reação, nas condições de 4h de processo CVD.

 .......................................................................................................................................................... 49 

Figura 15 -  TG dos materiais obtidos pós tratamento com HF. ........................................... 50 

Figura 16 - TG da liga FeCo (pura). .......................................................................................... 52 

Figura 17 – Imagens de MEV dos materiais pós-reação. ...................................................... 53 

Figura 18 - EDS do óxido obtido da síntese dos precursores poliméricos.......................... 54 

Figura 19 - EDS da amostra FeCo-700HF. .............................................................................. 55 

Figura 20 – Imagens da TEM dos materiais pós-reação. ...................................................... 56 

Figura 21 - EDS do TEM da amostra FeCo-550-4h. .............................................................. 58 

Figura 22 - EDS do TEM da amostra FeCo-700-4h. .............................................................. 59 

Figura 23 - Espectros Raman das amostras pós-reação CVD nos tempos de 2h e 4h. .. 60 

Figura 24 - Curvas de histerese magnética das amostras pós-processo CVD, nos tempos 

de 2h (A) e 4h (B). ......................................................................................................................... 64 

Figura 25 - Relação entre Ms e D (nm) dos materiais obtidos pós-processo CVD, nos 

tempos de 2h e 4h. ........................................................................................................................ 66 

Figura 26 - Conversão (do etilbenzeno) e seletividade (%) dos produtos obtidos durante o 

processo CVD nas condições de 550°C/4h. ............................................................................. 67 

Figura 27 - Conversão (etilbenzeno) e seletividade (%) dos produtos obtidos durante o 

processo CVD nas condições de 700°C/4h. ............................................................................. 68 

Figura 28 - Esquema da proposta mecanicista ....................................................................... 69 

 

 

 



 
 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 - Principais características dos CNTs.....................................................27 

Tabela 2 - Materiais sintetizados e suas respectivas caracterizações realizadas.35 

Tabela 3 - Resultados do refinamento Rietveld para amostras: liga FeCo e pós-
processo CVD........................................................................................................44 

Tabela 4 - Resultados do TG para a temperatura de perda de massa e para % de 
perda de massa da fase carbono...........................................................................49 

Tabela 5 - Resultados do TG para a amostra pós-tratamento com HF para a 
temperatura de perda de massa e para % de perda de massa da fase carbono..51 

Tabela 6 - Relação ID/IG das amostras pós-reação...............................................63 

Tabela 7 - Valores de Ms para as amostras obtidas pós-processo CVD...............67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de Siglas 

ST Do inglês: Styrene, ou Estireno. 

EB Do inglês: Ethilbenzene, ou Etilbenzeno. 

BTX Do inglês: Benzene, Toluene and Xylene, ou Benzeno, Tolueno 

e Xileno. 

Tc Temperatura de Curie. 

Ms Magnetização de saturação. 

χ Susceptibilidade magnética.  

Hc Coercividade. 

CNT Do inglês: Carbon nanotube, ou Nanotubo de carbono. 

SWCNT Do inglês: Single-walled carbon nanotube, ou Nanotubo de 

carbono de parede simples. 

DWCNT Do inglês: Double wall carbon nanotube, ou Nanotubo de 

carbono de parede dupla. 

MWCNT Do inglês: Multiple wall carbon nanotube, ou Nanotubo de 

carbono de multi-parede. 

CVD Do inglês: Chemical vapor deposition, ou Deposição de vapor 

químico. 

DRX Difração de raios-X. 

VSM Do inglês: Vibrating-sample magnetometer, ou Magnetometria de 

amostra vibrante. 

TPR Do inglês: Programmed reduction temperature, ou Temperatura 

de redução programada. 

TG Termogravimetria. 

TEM Do inglês: Transmission electron microscopy, ou microscopia 

eletrônica de transmissão. 

FEG-MEV Do inglês: Field emission gun - scanning electron microscope, ou 

Microscopia eletrônica de varredura. 

FWHM Do inglês: full width at half maximum, ou Largura à meia altura. 

EDS Do inglês: Energy-dispersive X-ray spectroscopy, ou 

Espectroscopia de energia dispersiva. 

CG Cromatografia gasosa. 

CxHy Hidrocarbonetos leves. 



 
 

D Tamanho de cristalito. 

DE Desidrogenação do etilbenzeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sumário 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................... 15 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................................... 19 

2.1 OBJETIVO GERAL .................................................................................................................... 19 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO ............................................................................................................ 19 

3. REVISÃO DE LITERATURA ............................................................................................................. 20 

3.1 Método de síntese do catalisador óxido a base de Fe e Co ................................................... 20 

3.2 Importância da reação de desidrogenação do etilbenzeno ................................................... 20 

3.3 Óxidos como catalisadores ..................................................................................................... 22 

3.4 Propriedades magnéticas ....................................................................................................... 22 

3.5 Liga FeCo ................................................................................................................................ 24 

3.6 Estruturas de carbono ............................................................................................................ 25 

3.7 Ligas encapsuladas em carbono ............................................................................................. 29 

4. METODOLOGIA ............................................................................................................................. 31 

4.1 Da preparação do catalisador óxido ...................................................................................... 31 

4.2 Da aplicação do óxido na desidrogenação do etilbenzeno (Processo CVD) .......................... 32 

4.3 Do tratamento do material pós-síntese com HF .................................................................... 34 

4.4 Dos materiais obtidos............................................................................................................. 35 

4.4 Caracterizações dos materiais obtidos ................................................................................... 35 

4.4.1 Difração de Raios-X (DRX) ................................................................................................... 36 

4.4.2 Espectroscopia Raman ........................................................................................................ 37 

4.4.3 Microscopia eletrônica de varredura (FEG-MEV) ............................................................... 37 

4.4.4 Microscopia eletrônica de transmissão (TEM) .................................................................... 37 

4.4.5 Análise termogravimétrica (TG) .......................................................................................... 38 

4.4.6 Magnetometria de amostra vibrante (VSM) ....................................................................... 38 

4.4.7 Redução a temperatura programada (TPR) ........................................................................ 38 

4.4.8 Cromatografia a gás (CG) .................................................................................................... 39 

5 RESULTADO E DISCUSSÃO ............................................................................................................. 41 

5.1 Propriedades estruturais (difração de raios X) ...................................................................... 41 

5.2 Propriedades Redox do óxido metálico (análise TPR-H2) ....................................................... 46 

5.3 Estabilidade da liga contra oxidação e quantidade de carbono formado (análises TG) ........ 48 

5.4 Propriedades morfológicas (FEG-SEM e TEM) ....................................................................... 52 

5.5 Qualidade do carbono formado (análise Raman) .................................................................. 59 

5.6 Propriedades magnéticas da liga FeCo encapsulada em carbono (análise VSM) .................. 62 

5.7 Propriedades catalíticas (distribuição dos produtos) ............................................................. 66 



 
 

5.8 Proposta mecanicista para a formação de liga de FeCo encapsulada em carbono ............... 68 

6. CONCLUSÃO ................................................................................................................................. 71 

7. REFERÊNCIAS ................................................................................................................................ 72 

ANEXO I ............................................................................................................................................ 81 

ANEXO II ........................................................................................................................................... 82 

ANEXO III .......................................................................................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A desidrogenação catalítica do etilbenzeno (DE) é uma reação de grande 

importância para a indústria química, uma vez que é responsável pela produção de 

estireno, que é o precursor do poliestireno. O poliestireno é um material de grande 

interesse econômico, pois é matéria-prima para a produção de plásticos, borrachas, 

embalagens, isopor, etc [1]. A desidrogenação do etilbenzeno é constantemente 

objetivo de estudos devido a essa importância econômica [2, 3]. As principais 

pesquisas nesta reação estão focadas no desenvolvimento de novos catalisadores 

que podem tornar a conversão de etilbenzeno em estireno mais eficiente e 

duradoura, uma vez que os catalisadores são desativados durante a reação devido 

à deposição de coque e a mudança parcial ou total dos sítios ativos [4]. 

A reação DE possui uma característica endotérmica e tem como reação 

principal: 

C6H5-CH2CH3(g) ⇌ C6H5-CH=CH2(g) + H2(g)  (1) 

Mas também podem ocorrer reações secundárias, como:  

C6H5-CH2CH3(g) ⇌ C6H6(g) + C2H4(g)   (2) 

C6H5-CH2CH3(g) ⇌ C6H5-CH3(g) + CH4(g)    (3)    

C6H5-CH2CH3(g) ⇌ C(s) + H2(g)    (4) 

Os catalisadores utilizados para a reação DE são geralmente óxidos de 

metais à base de Fe, como hematita a (Fe2O3) [5]. Muitos estudos combinam sítios 

de Fe com a adição de alguns promotores, como potássio e alumínio, a fim de 

melhorar as propriedades físico-químicas do material final [6, 7]. 

A liberação de H2 proveniente da desidrogenação na reação (1) e a 

deposição de carbono (coque) na reação (4) são fatores comumente relacionados 

à desativação do catalisador e, consequentemente, à diminuição gradual da 

conversão do etilbenzeno em estireno. O hidrogênio liberado é responsável pela 

redução dos óxidos metálicos, que são a fase ativa para a reação DE.  A deposição 

de carbono bloqueia o acesso dos reagentes ao sítio catalítico, impedindo a difusão 
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dos gases e o desencadeamento do ciclo catalítico [8]. Portanto, os estudos de 

novos catalisadores são projetados para evitar esses fatores responsáveis por 

diminuir a eficiência da reação [9]. 

Por outro lado, a reação DE pode ser explorada de maneira diferenciada, 

além do tradicional estudo de obtenção de catalisadores mais estáveis para a 

produção de estireno [10]. A redução do óxido dos catalisadores em estados de 

oxidação mais baixos e a deposição de carbono, por estarem relacionados à 

diminuição da atividade catalítica, são considerados produtos indesejáveis. 

Entretanto, o estudo desses produtos nesse tipo de reação, bem como suas 

interações, ainda carece de estudos, já que a literatura raramente relata que a 

redução de óxidos metálicos para liga metálica e a deposição de carbono com 

estrutura organizada como filamentos de carbono podem ser considerados 

produtos interessantes para este tipo de reação.  

A reação de DE devido à liberação de H2 (reação 1) pode ser utilizada para 

produção de ligas à base de Fe a partir de óxido metálico, utilizando a atmosfera 

redutora gerada in situ na mistura de reação, já que várias rotas apresentadas na 

literatura utilizam hidrogênio puro para a formação de ligas a partir de óxidos 

metálicos [11 e 12], que podem apresentar problemas de transporte e segurança 

do cilindro de hidrogênio. Portanto, a produção de hidrogênio através da reação de 

desidrogenação pode ser uma alternativa interessante para a produção de ligas a 

partir do óxido metálico, uma vez que o H2 é gerado in situ evitando problemas de 

transporte e segurança em relação ao H2 puro. Além disso, as espécies químicas 

geradas in situ na superfície do sólido são geralmente mais reativas em 

comparação com espécies puras provenientes de uma fonte externa, como um 

cilindro de gás. 

Especificamente, a liga FeCo é um material com várias características 

únicas, como alta temperatura Curie, alta resistência mecânica e é um sólido 

magnético macio (possui uma magnetização de alta saturação e baixa 

coercividade) [13]. Nesse sentido, materiais magnéticos têm sido extensivamente 

estudados devido à sua ampla gama de aplicabilidade, relacionado a tratamentos 

oncológicos, a biomedicina para liberação controlada de fármacos no organismo, 

no processo catalítico, em rolamentos magnéticos e filmes finos [14-16]. Alguns 
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artigos mostram a síntese de ligas de FeCo a partir do óxido metálico usando H2 

puro, no entanto, a síntese da liga FeCo do óxido de metal usando uma fonte 

indireta de hidrogênio produzido in situ durante uma reação de desidrogenação 

precisa ser realizada para confirmar sua viabilidade. 

Além disso, simultaneamente, a deposição de carbono também ocorre 

devido às diferentes fontes de carbono geradas no meio de reação durante a DE, 

porém, o carbono desta reação é comumente relacionado ao carbono amorfo com 

baixa organização estrutural, que são gerados a partir da reação de oligomerização 

dos anéis aromáticos [17]. Por outro lado, hidrocarbonetos leves como metano 

(CH4) e eteno (C2H4), que são gerados na mistura de reação como indicado na 

reação (3), na presença de metais reduzidos como Fe e Co (ligas FeCo), estão 

relacionados com a formação de estruturas de carbono mais organizadas, como os 

nanotubos de carbono (CNT), através do processo de deposição de vapor químico 

[18]. 

Assim, a formação de filamentos de carbono na presença de sítios metálicos 

do metano e/ou eteno gerados indiretamente durante a desidrogenação do 

etilbenzeno torna-se um tópico de pesquisa interessante a ser explorado, uma vez 

que existem poucos artigos na literatura que utilizem essa abordagem. A maioria 

dos trabalhos utiliza uma fonte pura de metano ou etileno de um cilindro e aplica 

como fonte de carbono para a formação de filamentos de carbono na presença de 

sítios metálicos como Fe e/ou Co por deposição química a vapor (CVD) [19]. 

Entretanto, a produção de CH4 e C2H2 in situ pode ser interessante quando 

comparada a fontes puras, uma vez que espécies geradas no leito catalítico na 

superfície do sólido possuem alta reatividade, o que pode favorecer o crescimento 

de filamentos de carbono. 

Grande interesse tem sido demonstrado no encapsulamento de ligas 

metálicas com nanotubos de carbono. Em especial, o metal contendo ferro 

encapsulado com filamemtos de carbono pode ser muito importante devido às suas 

propriedades magnéticas e às interessantes fases estruturais que podem existir 

contendo nanopartículas [20 e 21]. O encapsulamento de nanopartículas de liga 

dentro de uma casca de carbono pode ser muito interessante, uma vez que a liga 

encapsulada pode ser bastante resistente a possíveis ataques químicos e 
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atmosferas oxidantes, consequentemente, abrindo uma ampla gama de 

promissoras aplicações [22-24]. Assim, este trabalho mostra uma síntese 

alternativa de ligas de FeCo encapsuladas em carbono com elevada estabilidade 

química a partir da desidrogenação do etilbenzeno usando H2, CH4 e C2H2 (mistura 

de reação) produzidas in situ. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Sintetizar ligas de FeCo encapsuladas em filamentos carbono a partir da 

reação de desidrogenação do etilbenzeno via processo CVD. 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

- Avaliar as variações de temperatura e tempo de reação na produção de ligas 

encapsuladas em filamentos de carbono; 

- Avaliar os produtos obtidos da desidrogenação do etilbenzeno; 

- Avaliar as propriedades magnéticas da liga FeCo; 

- Avaliar a estabilidade química da liga encapsulada; 

- Quantificar e qualificar o carbono formado pós-reação; 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 A seguir estão expostos os principais tópicos referentes a construção deste 

trabalho, com intuito de situar o leitor no contexto da síntese, aplicação do material 

e investigação de sua natureza. 

3.1 Método de síntese do catalisador óxido a base de Fe e Co 

Para este trabalho foi sintetizado um óxido a base de Fe Co, que será 

utilizado como catalisador no processo CVD, o método de síntese escolhido foi o 

dos precursores poliméricos, também conhecido como método de Pechini. O 

método de Pechini tem muitas vantagens tais como a baixa temperatura e tempo 

do processo, baixo custo dos reagentes e dos equipamentos, controle da 

estequiometria, boa homogeneidade além da capacidade do desenvolvimento em 

escala industrial [25]. 

Nesse sentido, o método dos precursores poliméricos é bem difundido, 

usado para produzir uma grande variedade de materiais inorgânicos, assim este 

método foi projetado principalmente para a produção de óxidos [26]. 

Basicamente, o método de Pechini é uma reação de esterificação entre um 

álcool, geralmente etilenoglicol, e um ácido (cítrico, lático ou glicólico), formando 

éster. A adição de precursores inorgânicos como nitratos ou cloretos contendo 

metal é dissolvida em solução e adicionada durante síntese, os ácidos α-

hidrocarboxílicos, atuam como agentes quelantes capturando os íons metálicos em 

sua estrutura, ao final da reação formará uma resina devido as reações de 

condensação que posteriormente será calcinada formando óxidos [27]. 

3.2 Importância da reação de desidrogenação do etilbenzeno 

 O monômero estireno (ST) é uma das matérias-primas mais importantes 

utilizadas na indústria de polímeros, que é comercialmente produzida pela 

desidrogenação do etilbenzeno (EB) na presença de vapor de água superaquecido. 

Durante este processo, uma grande quantidade de energia é perdida no separador 

gás-líquido, e a eficiência de equilíbrio é baixa, mesmo a altas temperaturas, por 

exemplo, 69,7% a 983 K (710 °C). É importante citar que a desidrogenação é uma 

reação sensível à estrutura e aos sítios ativos do catalisador [28]. 



21 
 

 Além do processo de desidrogenação com vapor superaquecido, existe 

também o processo alternativo de desidrogenação oxidativa do EB com CO2, em 

que o dióxido de carbono é substituto do vapor superaquecido, tratando-se, 

portanto, uma rota que propõe um valor comercial ao dióxido de carbono, o qual é 

um dos principais causadores do efeito estufa [29]. Além desse método, existe 

também a alquilação do metanol, degradação do próprio poliestireno reciclado, 

dentre outros. 

Para a indústria de plásticos, o monômero estireno é o componente para 

produção de vários polímeros, dentre eles, o poliestireno, borracha de estireno-

butadieno, estireno-acrilonitrilo e acrilonitrilo-butadieno-estireno [2]. Mais da 

metade do EB do mundo é produzido e consumido pelos EUA, Japão, Coréia, 

China, Taiwan, e China Continental. A produção e o consumo de etilbenzeno estão 

crescendo continuamente com o desenvolvimento da economia, especialmente na 

China Continental [3]. A Figura 1 a seguir exibe a estrutura molecular do etilbenzeno 

(a) e estireno (b). 

 

Figura 1 - Estrutura química do etilbenzeno (a) e estireno (b). 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

De fato, a rota comercial mais empregada para a produção do ST, é a 

desidrogenação catalítica do EB em presença de vapor d’água. Durante a reação 

ocorre a produção de coque na superfície dos catalisadores, devido a isto, o 

processo é conduzido em presença de excesso de vapor, que oxida os depósitos 

de carbono, supre o calor necessário à reação e desloca o equilíbrio químico, 

aumentando a produção do ST. Os principais catalisadores nesse processo são 

constituídos de óxidos inorgânicos, contendo principalmente ferro (hematita) [30]. 
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É importante ressaltar que durante a reação com etilbenzeno, são 

produzidos outros subprodutos, tais como benzeno, tolueno, xileno, conhecidos na 

literatura como BTX, além desses subprodutos, outras frações menores de 

hidrocarbonetos são obtidas tais como metano e eteno. Os BTXs têm fundamental 

importância também na indústria de plásticos e indústria química de maneira geral. 

A Figura 2 a seguir expõe a estrutura química do BTX, lembrando que o xileno 

possui três tipos de estrutura, orto, meta e a para. 

Figura 2 - Estrutura química dos compostos BTX. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

3.3 Óxidos como catalisadores 

A indústria (assim como trabalhos na literatura) utiliza variados tipos de 

óxidos como catalisadores. Diversos métodos têm sido desenvolvidos para a 

síntese de óxidos com várias propriedades, dentre eles destacam-se Sol-gel [31], 

síntese Sonochemical [32], métodos de combustão [33], método hidrotermal [34] e 

co-precipitação [35]. Como já citado, este trabalho utiliza o método de Pechini, por 

ser simples, rápido e com baixo custo de reagentes. Os óxidos são utilizados como 

catalisadores devido a presença de metais que agem de como sítios ativos e 

dependendo da natureza da reação química possuem diferentes mecanismos [31-

35]. 

3.4 Propriedades magnéticas 

Materiais magnéticos vem sendo vastamente estudados devido a sua alta 

gama de aplicabilidade desde componentes para a produção de equipamentos 

eletrônicos, mecânicos e até a distribuição controlada de fármacos no tratamento 

contra o câncer [36-40].  
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 Basicamente, o magnetismo é uma força que determinado material pode 

impor sobre outro material, de natureza atrativa ou repulsiva. Nesse sentido, a 

explicação geral dessa natureza, é que os materiais magnéticos possuem domínios 

magnéticos que estão associados a elétrons (momento magnético que está 

relacionado ao seu movimento orbital). Os domínios magnéticos são de natureza 

microscópica, podendo ter diferentes orientações no mesmo material [41]. 

As propriedades magnéticas que caracterizam um material são diversas, como:  

 Temperatura de Curie (Tc): temperatura máxima a qual o material consegue 

manter suas propriedades magnéticas, uma vez que o aumento da 

temperatura ocasiona aumento de vibração térmica dos átomos, resultando 

em desalinhamento dos domínios magnéticos. 

 Magnetização de saturação (Ms): é a capacidade máxima que o material 

possui em se magnetizar (alinhando seus domínios magnéticos) sob 

influência de um campo externo H. 

Essa caracterização indica a natureza do material magnético de 

acordo com a curva de histerese obtida. O material será duro se tiver grande 

área de histerese e mole se tiver uma área relativamente pequena de 

histerese, e cada material tem sua aplicabilidade especifica. A Figura 3 a 

seguir descreve a curva de histerese [41]. 
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Figura 3 - Ciclo de histerese de uma liga magneticamente dura e mole. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 Susceptibilidade magnética (χ): é o fator de proporcionalidade existente 

entre o campo aplicado e a magnetização do material. A susceptibilidade 

indica a natureza da intensidade magnética dos materiais (ferromagnético, 

paramagnético, diamagnético e etc.). 

 Coercitividade (Hc): é o campo magnético necessário para inverter o sentido 

de magnetização de um determinado material, em uma análise de 

magnetometria de amostra vibrante, por exemplo, o campo magnético é 

invertido até fechar uma curva de histerese, como exposto na Figura 3. 

3.5 Liga FeCo 

Muitos tipos de nanopartículas magnéticas foram sintetizados na última 

década. As propriedades de dois ou mais metais diferentes e sua morfologia 

particular ajuda, por exemplo, a evitar que o metal do núcleo seja oxidado, além de 

garantir características dos dois metais, como a natureza magnética. Nos últimos 

anos, aglomerados protegidos por monocamada tornaram-se um campo 

intensamente estudado, tais como nanopartículas de FeCo revestidas com grafeno 

ou alótropos de carbono e/ou nanopartículas de metal [42]. 

Ligas constituídas de ferro-cobalto apresentam propriedades magnéticas 

bastante promissoras, dentre elas, esse material possui altas temperaturas de 
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Curie, elevada magnetizações de saturação, alta permeabilidade e são 

relativamente fortes. As primeiras ligas FeCo foram sintetizadas por Elmen em 1929 

[43] (patenteando as mesmas), para aplicações em pequeno volume e que 

apresentaram altos desempenhos em relação as propriedades magnéticas.  

Nesse contexto, materiais magnéticos como ferro, cobalto, níquel e suas 

ligas binárias e ternárias com alta magnetização de saturação e baixa coercividade 

têm experimentado uma rápida melhoria nas últimas décadas. Assim, a liga binária 

FeCo recebeu atenção considerável devido às suas propriedades magnéticas 

únicas, que são sensíveis na escala de comprimento micro a nanométrico. Está 

bem estabelecido que a liga de FeCo apresenta uma propriedade magneticamente 

mole e melhorada quando o tamanho médio do cristal é menor. Desta maneira, 

possibilita a passagem para o regime superparamagnético. O estado 

superparamagnético é aquele onde os momentos magnéticos de partículas 

monodomínio relaxam rapidamente [43].  

No entanto, nesta faixa de tamanho, a propriedade magnética mole da liga 

FeCo no ambiente diminui drasticamente devido à fácil oxidação. Não obstante, 

para proteção contra a oxidação, vários esforços de pesquisa foram direcionados 

para aplicar um revestimento de camada não magnética estável como sílica, 

carbono, ouro, prata, cobre e polímero sobre nanopartículas FeCo para melhorar 

sua estabilidade química [44]. Entre esses diferentes materiais de revestimento 

não-magnéticos, este trabalho pretende usar carbono, como uma das formas de 

proteção, além das características particulares que os CNTs podem proporcionar 

no material em termos de aplicações. 

3.6 Estruturas de carbono 

A versatilidade do átomo de carbono reside na diversidade de sua 

hibridização de orbitais que pode variar de sp3, sp2 a sp e combinações deles, para 

produzir sólidos cristalinos ou amorfos. Esses materiais podem ser classificados 

com base em suas dimensões em nanopartículas. Os alótropos do carbono são 

vários, como o diamante, fulereno, nanotubos de carbono (CNT), filamentos de 

carbono, nanofibras de carbono, grafeno e híbridos, como as espumas de grafeno 

com CNTs, além do carbono amorfo [45]. A Figura 4 a seguir exibe algumas das 

estruturas dos diferentes alótropos do carbono. 
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Figura 4 - Estruturas alotrópicas do carbono: diamante (a), fulereno (b), CNT 
(c), grafeno (d), espumas de carbono (e), carbono amorfo (f) e filamento de 

carbono (g). 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Filamentos de carbono são objetivos de extensas pesquisas a respeito de 

sua síntese, funcionalização e aplicações potenciais, uma vez que esse material 

possui extraordinárias propriedades, como mecânica, elétrica, térmica e química. 

Dentre os tipos de filamentos de carbono, existem os nanotubos de carbono (CNTs) 

que estão no topo da escala de ordem de estrutura e nanofibras de carbono (CNFs) 

[45]. 

Nesse sentido, as nanofibras de carbono e os nanotubos de carbono têm 

sido investigados há muito tempo para aplicações em materiais estruturais 

compostos, dispositivos semicondutores e sensores [46]. Além disso, tais materiais 

quando encapsulados com metais, possuem outras propriedades, como a 

capacidade de ser atraída por um campo magnético, dependendo da natureza do 

metal que os filamentos de carbono encapsular. 

Os nanotubos de carbono têm atraído muita atenção devido às suas 

propriedades especiais e interessantes aplicações em diversos campos. Desde a 

descoberta de estruturas de CNT, voltou-se a atenção em pesquisas a respeito de 



27 
 

estruturas alotrópicas de carbono, uma vez que outros materiais como fulereno 

(sintetizado em 1985), haviam sido descobertas [47 e 48]. 

Existem diferentes tipos de nano-objetos de carbono, como fulerenos (3 

dimensões <100 nm), nanotubos de carbono (2 dimensões <100 nm), grafeno e 

materiais relacionados (1 dimensão <100 nm). Desde a sua descoberta por Iijima, 

surgiram um extraordinário entusiasmo [49 e 50]. 

Basicamente, pode-se definir os tipos de CNTs em: CNT de parede única 

(SWCNTs), CNTs DWCNTs de parede dupla (com dois tubos concêntricos) e CNTs 

de multi-paredes (MWCNTs) com mais de dois tubos concêntricos. O diâmetro CNT 

varia de alguns nanômetros para os SWCNTs a várias dezenas de nanômetros 

para MWCNTs. Seu comprimento geralmente é de alguns micrômetros [51]. Uma 

vez que o alcance do diâmetro dos SWCNTs é menor (aproximadamente de 0,4 a 

3 nm) do que o dos MWCNTs, explica o motivo pelo qual os SWCNTs estão 

atraindo diversas pesquisas em materiais para a nanotecnologia. O número de 

paredes do MWCNT pode variar de dois a mais de 100 e geralmente cresce 

perpendicularmente em relação ao substrato. Além disso, o comprimento do 

MWCNT alinhado verticalmente é relativamente fácil de medir [51]. A Figura 5 e a 

Tabela 1 a seguir, resumem os principais tipos de CNTs. 

Figura 5 - Principais tipos de CNTs: (a) parede simples, (b) parede-dupla e (c) 
paredes-múltiplas. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Tabela 1 - Principais características dos CNTs. 

CNT Sigla Diâmetro (nm) 

Parede simples SWCNT 0,5 a 1,5 

Parede dupla DWCNT 1,5 a 100 

Paredes-Múltiplas MWCNT >100 

 

Observando a Figura 5 e os dados da Tabela 1, é possível correlacionar as 

características estruturais dos tipos de CNTs. O diâmetro do tubo tem relação direta 

com o número de tubos em seu interior, nesse sentido, quanto maior o diâmetro, 

maior será o número de tubos concêntricos, os quais podem ser facilmente 

confirmados através de microscopia eletrônica de transmissão [53]. 

O processo de deposição de vapor químico catalítico (CVD) permite o 

crescimento de filamentos de carbono de vários tamanhos e formas a temperaturas 

relativamente baixas (≤1000◦C) a partir de fontes contendo carbono, que se 

decompõem cataliticamente em partículas de metal de transição [19, 46]. A CVD 

vem ganhando espaço, dada sua simplicidade e custo-benefício. Além disso, a 

utilização de CVD em conjunto com arranjos de catalisadores padronizados permite 

a síntese de filamentos de carbono. A Figura 6 a seguir exemplifica o processo de 

crescimento de um filamento de carbono, segundo esta metodologia. 

 

Figura 6 - Esquema do processo CVD para produção de nanotubos de carbono 
e/ou filamentos de carbono. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2017. 
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Observa-se pela ilustração que a deposição de hidrocarbonetos leves (CxHy) 

se dá na superfície do metal, assim o CNT irá crescendo de forma organizada, 

mantendo a estrutura filamentar. A qualidade, rendimento e natureza dos filamentos 

de carbono produzidos por CVD na superfície de catalisadores metálicos são 

influenciados por muitos parâmetros, incluindo a temperatura de deposição de 

carbono, tempo, natureza do catalisador, tipo de gás fonte de carbono e escolha do 

suporte catalítico. 

As principais vantagens de se utilizar CVD é devido a simplicidade da 

técnica, economia e produção em escala industrial de nanotubos de carbono. É 

importante citar que é possível usar variados hidrocarbonetos sob qualquer forma 

sólida, líquida ou gasosa e diversos substratos. Além disso, o método CVD pode 

ser usado para sintetizar CNTs em diferentes formas como nanotubos alinhados ou 

emaranhados, retos ou enrolados, dependendo do interesse, pode-se obter uma 

arquitetura desejada de nanotubos, pré-definido de um substrato padronizado [50-

53]. 

Portanto, a produção de ligas magnéticas e estruturas organizadas de 

carbono, devido suas excelentes propriedades e aplicações, usando rotas 

alternativas, permanece um desafio interessante a ser explorado. 

3.7 Ligas encapsuladas em carbono 

O carbono é uma das melhores soluções para proteger nanopartículas de 

liga [54]. O encapsulamento de carbono pode efetivamente preservar as 

nanopartículas contra a degradação ambiental devido a possíveis ataques 

químicos e oxidação devido ao ar atmosférico, portanto, reter suas propriedades 

intrínsecas nanocristalinas. Além disso, o encapsulamento com carbono pode 

melhorar a condutividade elétrica, o desempenho mecânico e a biocompatibilidade 

dos materiais. É imensamente significativo para aplicações práticas como 

armazenamento de dados magnéticos [55], células de combustível [56], sensores 

magnéticos [57] e tratamento de tumores humanos [58]. 

Nesse sentido, as nanopartículas de metal de transição encapsuladas em 

carbono, desenvolvidas como uma nova classe de materiais eletrocatalíticos, 

também mostraram uma estabilidade única em uma ampla faixa de pH, porque as 
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nanocélulas de carbono com poucas camadas impedem o contato direto das 

espécies ativas com reagentes e soluções eletrolíticas [59]. Além disso, a estrutura 

de encapsulação efetivamente inibe a agregação de partículas, resultando em 

excelente durabilidade [60]. 

Existem diferentes técnicas para sintetizar nanopartículas metálicas 

envolvidas em material de carbono, além do processo CVD já discutido. Dentre 

eles, a literatura descreve o processo de arco de carbono Huffman-Krätschmer [61], 

decomposição simultânea de pó de ferro e diferentes precursores de carbono por 

um jato de plasma [62]. No entanto, os métodos de plasma a arco envolvem 

equipamentos complicados e exigem grandes quantidades de consumo de energia. 

Outro método para a síntese de nanopartículas de carbono-metal é a pirólise 

de espécies carbonáceas e metal em um reator térmico [63], Li et al. [64] obtiveram 

nanopartículas de núcleo de molibdênio/casca de grafite combinando carbonização 

hidrotérmica a 900 oC e redução a temperatura programada. Outro método que 

envolve síntese de vapor químico é a foto-dissociação de precursores gasosos [65]. 

As nanopartículas de liga de ferro encapsuladas em carbono atraíram grande 

atenção por causa de suas importantes aplicações. Entre eles, as nanopartículas 

de liga Fe-Ni e Fe-Co encapsuladas em carbono estão no centro de interesse 

devido às suas propriedades magnéticas superiores e suas melhor estabilidade 

[65]. 

Portanto, este trabalho obteve liga de FeCo encapsulada com carbono, 

garantindo assim alta estabilidade química ao material. Para sintetizar este 

material, foi utilizado via método dos precursores poliméricos um óxido constituído 

de Fe e Co, que foi utilizado como catalisador em diferentes condições de 

temperaturas em processo CVD. 
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4. METODOLOGIA 

 A Figura 7 ilustra as etapas do trabalho proposto inicialmente, na primeira 

etapa, será dedicada a síntese do o óxido constituído de ferro e cobalto. Para tanto, 

será utilizada a rota dos precursores poliméricos (método de Pechini). Em seguida, 

na segunda etapa o óxido será aplicado em uma reação visando desidrogenar o 

etilbenzeno além de formar liga FeCo encapsulada em filamentos de carbono a 

partir dos produtos gerados in situ. Nesta etapa, serão investigados os tempos de 

reação de 2h e 4h, e em ambas, estudar o efeito da temperatura na formação dos 

filamentos de carbono e ligas de FeCo. Na terceira etapa, será caracterizado a 

obtenção da liga de FeCo encapsulada em estruturas de carbono. Por fim, o 

material pós-síntese será tratada com HF para testar a resistência química da liga 

de FeCo encapsulada em carbono a ataques ácidos. 

Figura 7 - Esquema do trabalho. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

4.1 Da preparação do catalisador óxido 

A Figura 8 descreve o método de síntese de óxido de Fe e Co. Para reação 

de desidrogenação do etilbenzeno foi preparado um catalisador à base de Fe e Co 

na proporção 1:1 utilizando-se o método dos precursores poliméricos. 

Primeiramente, foram diluídos em um béquer com água destilada, 10,9 g de nitrato 

de ferro III nona-hidratado {Fe(NO3)3.9H2O – 404g/mol}. Em outro béquer, 

simultaneamente, foram diluídos 6,42g de cloreto de cobalto II hexa-hidratado 

{CoCl2.6H2O – 237,93 g/mol}. As duas soluções foram adicionadas em um terceiro 

béquer contendo 5,18g de ácido cítrico (A.C.) {C6H8O7 – 210,1 g/mol}, uma vez que 

a proporção é 2:1 metal/A.C., em seguida foi colocada a solução em agitador 

magnético na temperatura de 70°C no tempo de 60 min. Nesse sentido, por último 

foi adicionado 2,48g etilenoglicol (E.G.) {C2H6O2}, na proporção de 3:2 
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etilenoglicol/A.C., na temperatura de 90°C no tempo de 2h. Assim, conduzindo a 

reação de poliesterificação entre o A.C. e o E.G. e formando uma resina contendo 

em sua estrutura os íon Fe3+ e Co2+. 

O material pós-secagem em agitação térmica foi levado para um forno mufla 

e foi pré-calcinado a 250°C em atmosfera de ar por 2h para eliminação de parte da 

matéria orgânica. Por fim, foi calcinado na temperatura de 700°C durante o tempo 

de 2h com fluxo de ar formando óxido de Fe e Co, o qual foi utilizado como 

catalisador na reação de desidrogenação do etilbenzeno. Os cálculos da síntese 

encontram-se presentes no Anexo I. 

 

Figura 8 - Esquema de síntese para produção de óxido constituído de Fe e Co. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

4.2 Da aplicação do óxido na desidrogenação do etilbenzeno (Processo CVD) 

 Para realizar o teste catalítico e produção dos filamentos de carbono, foi 

utilizado uma linha reacional esquematizada na Figura 9.  



33 
 

Foi utilizado 10 mg do óxido obtido em reator de leito fixo de quartzo, sob 

fluxo de nitrogênio (30 mL/min) com função de fluído carreador (gás de arraste). 

Primeiramente, para ativação do catalisador, antes da reação, o material foi pré-

tratado sob fluxo de nitrogênio por 30 min a 300 °C. Em seguida, com auxílio de um 

saturador de vapor o gás de etilbenzeno foi posto em contato com óxido na reação, 

que foi carreada pelo N2, ocorrendo a desidrogenação. Foram estudadas quatro 

temperaturas (700°C, 650°C, 600°C e 550°C) em dois tempos (2h e 4h) de reação, 

sempre com o fluxo de N2 a 30 mL/min constante. Esse processo CVD foi 

acompanhado em um cromatógrafo a gás, recolhendo os produtos em uma seringa 

e injetando no CG em diferentes intervalos de tempo. 

Para fins comparativos com a liga produzida durante a desidrogenação do 

etilbezeno, foi realizada a síntese de liga pura segundo o método tradicional de 

redução presente na literatura. Neste caso, para reduzir o óxido em liga foi utilizado 

um cilindro como fonte de gás hidrogênio puro sem a presença do etilbenzeno, 

diferente do processo anterior. Inicialmente, 0,1g do óxido foi posto no reator, 

realizado pré-tratamento de 30min na temperatura de 550°C sob fluxo de 30mL/min 

de N2. Em seguida, para reduzir o óxido em liga, o material foi posto sob fluxo de 

30mL/min de H2 durante 30min na temperatura de 700°C, sendo essas condições 

suficientes para ocorrer a redução total do oxido. 
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Figura 9 - Linha catalítica: 1) reator de leito fixo, 2)leito catalítico (onde a 
amostra é depositada), 3) forno, 4) termopar, 5) fluxo laminar de filme fino 
(controle do fluxo de gases), 6) seringa para colher os gases (produtos da 

reação CVD), 7) controle da temperatura, 8) saturador (contém etilbenzeno), 9) 
cilindro de hidrogênio e 10) cilindro de nitrogênio. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

4.3 Do tratamento do material pós-síntese com HF 

 As ligas FeCo encapsuladas com carbono foram colocadas em contato com 

ácido fluorídrico concentrado por 24 h para observar a estabilidade da liga a 

ataques ácidos (estabilidade química da liga FeCo). Os materiais pós-reação foram 

colocados em eppendorf sob a quantidade de ácido fluorídrico concentrado 

suficiente para solubilizar os sólidos. As amostras tratadas com HF, as amostras 

foram denominadas FeCo-X-HF, onde X representa a temperatura de reação. A 

amostra sintetizada com H2 puro, sem etilbenzeno, também foi tratada com HF para 

confirmar o papel do carbono na estabilidade química da liga. Esta amostra foi 

denominada FeCo-HF. [66]. 
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4.4 Dos materiais obtidos. 

 Em suma, foram obtidos os materiais expostos na Tabela 2, que serão 

caracterizados por DRX, VSM, MEV/FEG, TG e TPR.  

Tabela 2 - Materiais sintetizados e suas respectivas caracterizações realizadas. 

Caracterizações   

Amostra Características DRX TPR TG FEG-
MEV 

VSM CG Raman TEM 

Óxido puro Via precursores 
poliméricos 

 X       

Liga pura Óxido reduzido X  X  X    

FeCo-700-2h 700°C/2h X    X  X  

FeCo-650-2h 650°C/2h X    X  X  

FeCo-600-2h 600°C/2h X    X  X  

FeCo-550-2h 550°C/2h X    X  X  

FeCo-700-4h 700°C/4h X  X X X X X X 

FeCo-650-4h 650°C/4h X  X  X  X  

FeCo-600-4h 600°C/4h X  X  X  X  

FeCo-550-4h 550°C/4h X  X  X X X X 

FeCo-700HF FeCo-700-4h + HF X  X X    X 

FeCo-650HF FeCo-650-4h + HF X  X      

FeCo-600HF FeCo-600-4h + HF X  X      

FeCo-550HF FeCo-550-4h + HF X  X X     

Fonte: Autoria própria, 2018. 

4.4 Caracterizações dos materiais obtidos 

 As caracterizações utilizadas neste trabalho são de fundamental importância 

para discussão das propriedades dos materiais obtidos (óxido, liga, filamentos e 

demais produtos de reação). Nesse sentido, as propriedades estruturais, 

morfológicas, redutibilidade e suas consequências em termos catalíticos de 

atividade e seletividade serão exploradas de acordo com as caracterizações e 

justificativas a seguir. 
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4.4.1 Difração de Raios-X (DRX) 

Uma vez conhecida a composição dos materiais obtidos na síntese, precisa-

se caracterizar sua estrutura e conhecer a natureza desses compostos. Para isso, 

é necessário o uso do DRX. Basicamente, o equipamento irá incidir um feixe de 

raios-X sobre a amostra e de acordo com as reflexões obtidas é possível saber a 

estrutura contida no óxido, carbono e liga de FeCo [67]. 

Nesse sentido, a técnica é baseada no fenômeno de espalhamento dos 

raios-X sobre os cristais, essa interação pode ser construtiva obedecendo a lei de 

Bragg, onde o λ corresponde ao comprimento de onda, d é a distância interplanar 

que produz máximos de interferência de ordem n para os ângulos θ: 

n λ= 2dsen(θ) 

A equação de Bragg permite, portanto, conhecer a distância entre os planos 

do cristal e consequentemente sua orientação em relação ao feixe incidente, 

detectando o tipo de átomo ou molécula correspondente essa reflexão [67]. 

Através da técnica de raios-X, é possível refinar os resultados pelo método 

de Rietveld e determinar a porcentagem de fase dos componentes do material, 

determinar o tamanho de cristalito, é necessário utilizar a equação de Scherrer. Na 

equação, D é o tamanho do cristalito, k a constante de Scherrer (depende da 

geometria do cristalito), λ o comprimento de onda (depende da fonte utilizada no 

equipamento), β é a largura a meia altura (obtida do resultado da análise, full width 

at half maximum, FWHM) e θ é a metade do ângulo de difração. A equação fica: 

D = kλ/βcosθ 

A técnica de raios-X foi utilizada para identificar os materiais composicionais 

presentes nas amostras em diferentes etapas: do material calcinado, das ligas 

formadas pós-reação em suas diferentes temperaturas e tempos e do tratamento 

com HF. Além de obter a porcentagem de fases e tamanho do cristalito dos 

materiais pós-reação. O equipamento utilizado foi o difratômetro Bruker D2 Phaser, 

utilizando radiação CuKa (λ=1,54 A), com filtro de Ni com o passo 0,02°, corrente 

de 10 mA e voltagem de 30 kV, o detector utilizado foi Lynxeye, e as análises foram 

realizadas em um ângulo 2θ entre 10 e 90 graus. Para detecção das reflexões 

obtidas foi utilizado o software X’pert Highscore Plus, com o auxílio de um banco 
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de dados, é possível identificar as reflexões características de cada material. O 

refinamento Rietveld foi realizado através do software GSAS. 

 

4.4.2 Espectroscopia Raman 

A espectroscopia Raman é uma técnica analítica não destrutiva, 

extremamente útil para caracterização de materiais constituídos de carbono. A 

técnica é capaz de identificar os tipos de ligações e principalmente o grau de 

desordem da rede cristalina, que através de correlações é possível obter as 

propriedades ópticas, elétricas e térmicas, por exemplo [68]. Não obstante, através 

dessa análise é possível, portanto, investigar a organização do carbono presente 

na liga FeCo. O equipamento utilizado foi da marca HORIBA Scientific, modelo 

LabRAM HR Evolution, laser: 532 nm, potência do laser 1%, grade: 600 gr/mm e 

faixa de varredura 900-2000 nm. 

 

4.4.3 Microscopia eletrônica de varredura (FEG-MEV) 

 Para saber a morfologia dos filamentos de carbono e estabilidade química 

da liga encapsulada a ataques ácidos, foi utilizada a técnica de microscopia 

eletrônica de varredura, um poderoso microscópio que utiliza feixe de elétrons 

capaz de produzir imagens de alta resolução com ampliações estratégicas. Além 

das imagens com alta resolução, o FEG-MEV possui a técnica de espectroscopia 

por energia dispersiva (EDS), sendo aplicado feixe de raios-X na amostra, 

indicando sua natureza, em termos de sua composição [69]. O equipamento 

utilizado foi da marca Zeiss, modelo Auriga. 

4.4.4 Microscopia eletrônica de transmissão (TEM) 

A microscopia eletrônica de transmissão (TEM) exibe alta resolução 

espacial, tornando-se uma valiosa ferramenta para investigar materiais sólidos em 

nanoescala. Em termos de funcionamento, um feixe de elétrons é incidido na 

amostra, gerando informações estruturais, eletrônicas e químicas. A TEM pode 

oferecer informações sobre as microestruturas e composições químicas em nano e 

escala atômica, o que nos permite estabelecer a relação síntese-estrutura-

desempenho [70]. Assim, esta caracterização tem a finalidade de confirmar 

estruturas da liga FeCo encapsuladas em filamentos de carbono. Além disso, foi 
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possível confirmar a estabilidade da liga encapsulada após ataque com HF. O 

equipamento utilizado foi do modelo JSM - 6610, marca JEOL. 

4.4.5 Análise termogravimétrica (TG) 

A análise termogravimétrica possibilita determinar a perda de massa pela 

temperatura, ou seja, a decomposição térmica da amostra com o aumento 

gradativo de temperatura. O processo é registrado em um gráfico massa versus 

temperatura, conhecido como termograma [71]. Nesse sentido, a análise 

corresponde à perda de massa da amostra com uma atmosfera controlada que será 

registrada continuamente e expressa na curva termogravimétrica. Essa 

caracterização foi essencial para quantificar a quantidade carbono depositado após 

a reação a partir da perda de massa devido a oxidação do carbono. Além disso, foi 

estudado a estabilidade química da liga encapsulada a oxidação sob atmosfera de 

ar pelo acompanhamento do ganho de massa devido a oxidação da liga. O 

equipamento utilizado foi o modelo TG NETZSCH 209F3. Para a realização da 

análise foi utilizado cadinho de platina, com atmosfera de ar, taxa de aquecimento 

de 10°C/min, da temperatura ambiente até 1000°C. 

4.4.6 Magnetometria de amostra vibrante (VSM) 

 Para identificar a natureza magnética da liga FeCo obtida, foi utilizada a 

caracterização por VSM. Trata-se de um equipamento robusto que identifica as 

propriedades magnéticas do material investigado de acordo com uma curva de 

histerese obtida (magnetização pelo campo magnético). Nesse sentido, o 

funcionamento do VSM está relacionado na detecção da força eletromotriz (fem) 

em bobinas detectoras devido o fluxo magnético do movimento da amostra [72]. 

 Assim, a amostra é depositada em uma haste de material não magnético e 

posta a vibrar (geralmente por um alto-falante de som) que está localizado na outra 

ponta da haste. E então, a amostra é submetida a um campo magnético com 

bobinas de detecção próximas, magnetizando a amostra, indicando a saturação 

magnética. O equipamento utilizado foi um VSM, com intervalo de campo até 1,3 

tesla. 

4.4.7 Redução a temperatura programada (TPR) 

 Esta caracterização térmica permite o estudo do comportamento de 

materiais frente a uma atmosfera redutora (geralmente hidrogênio), sob 
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temperatura previamente programada, assim a ocorrência de variação na 

expressão gráfica (consumo de H2 pela temperatura), indicando a temperatura na 

qual o óxido foi parcialmente ou totalmente reduzido [73]. 

 A etapa de redução dos metais em um catalisador heterogêneo é de 

fundamental importância, uma vez que pode resultar em desativação do mesmo. A 

reação de redução do catalisador nestas condições de análise é descrita pela 

seguinte equação: 

MOn + nH2 M + nH2O 

Para este trabalho a etapa de redução do óxido em liga é de importância 

trivial, uma vez que é durante a reação de desidrogenação do etilbenzeno em 

estireno que ocorre a redução do oxido devido o H2 gerado e estes sítios metálicos 

serão fundamentais para formação dos filamentos. Para confirmar a temperatura 

na qual o material é reduzido sob fluxo de H2 é realizada o TPR. Para a análise foi 

inicialmente realizado pré-tratamento, usando massa de 20 mg do óxido, fluxo de 

30 mL/min de N2, taxa de aquecimento de 10°C/min durante 30 min. Uma vez feito 

o pré-tratamento, foi esperado o equipamento alcançar a temperatura ambiente, 

em seguida, controlou o fluxo de 23 mL/min de N2 e 2mL/min de H2 com uma taxa 

de aquecimento de 10°C/min, da temperatura ambiente até 930°C. O consumo de 

H2 foi acompanhado por um detector de condutividade térmica. 

 

4.4.8 Cromatografia a gás (CG) 

Trata-se de uma técnica amplamente utilizada em diversas áreas na 

pesquisa científica. Basicamente, o CG utiliza gás inerte de arraste para carrear 

uma amostra a ser investigada, injetada no aparelho que passará pela coluna de 

separação, retendo por mais tempo determinados compostos de acordo com 

interações com o recheio da coluna, assim de acordo com o tempo de retenção dos 

compostos é possível identificar se de fato está ocorrendo conversão a partir das 

áreas dos picos nos cromatogramas [74]. 

Nesse sentido, a técnica de CG será fundamental para obtenção da 

conversão de etilbenzeno, portanto, com os resultados será possível investigar a 

seletividade e a atividade do catalisador. O equipamento é da marca Perkin Elmer, 

modelo Clarus 680, detector FID, coluna FS CAP Equity-5 (30m x 0,25mm x 

0,25µm), recheio da coluna poly (5% difenil/95% dimetil siloxano). Os resultados 
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das áreas dos picos obtidos foram calculados em uma planilha (Excel) e encontram-

se no Anexo III. 
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados da proposta do trabalho estão discutidos nos tópicos a seguir, 

tais como as propriedades estruturais, estudo da redutibilidade, propriedades 

térmicas, morfológicas, magnéticas, desempenho catalítico e ao final uma proposta 

mecanicista do processo CVD na formação dos materiais deste trabalho. 

 

5.1 Propriedades estruturais (difração de raios X) 

Para obter um difratograma padrão de liga FeCo (ICDD 03-65-4131), foi 

realizada a redução do óxido obtido da síntese (dos precursores poliméricos) com 

H2 puro segundo o método mais tradicional e comparar com a liga obtida durante a 

reação. A Figura 10 confirma a formação da liga de FeCo nessas condições. 

Figura 10 - Difratograma da liga FeCo. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Os difratogramas para as amostras pós-reação estão presentes na Figura 11. 

São as amostras obtidas do processo CVD nos tempos de 2h e 4h nas quatro 

diferentes temperaturas. Os perfis de difração para essas amostras mostram a 
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presença das fases de carbono e da liga FeCo devido a deposição de carbono e a 

redução dos óxidos metálicos. Foram identificados para ambos os difratogramas 

com reflexões típicas pertencentes a liga de FeCo (ICDD 03-65-4131) em 45, 65 e 

83 graus 2θ (conforme o padrão da Figura 10) e ainda uma fase contendo carbono 

(ICDD 00-025-0284) em 26 graus 2θ.  

Os óxidos de metais de transição, como o Fe e o Co, possuem propriedades 

de desidrogenação devido à excelente capacidade desses óxidos metálicos de 

adsorver hidrocarbonetos e, consequentemente, desidrogená-los. Portanto, o 

hidrogênio liberado desta reação (atmosfera redutora) apresenta importância 

fundamental na redução dos óxidos de Fe e Co, gerando a liga FeCo nas condições 

de temperatura de reação. A formação de carbono cristalino indica que a mistura 

de reação produzida durante a desidrogenação está levando à formação de 

estruturas de carbono organizadas, o que é incomum para este tipo de reação. 
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Figura 11 - Difratogramas dos materiais obtidos pós-processo CVD, nos 
tempos de 2h (A) e 4h (B) de reação. 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Apesar de todos os difratogramas mostrarem duas fases em relação à liga 

FeCo e carbono, a quantidade relativa entre as fases mudou bastante dependendo 

da temperatura e tempo de reação, como pode ser visto claramente nas reflexões 

dos difratogramas. O refinamento de Rietveld foi realizado com o objetivo de 

quantificar as fases observadas e calcular o tamanho do cristalito a partir da 

equação de Scherrer. Os resultados são apresentados na Tabela 3. Os 

difratogramas experimentais e teóricos obtidos a partir dos refinamentos estão 

detalhados no Anexo II. 

Tabela 3 - Resultados do refinamento Rietveld para amostras: liga FeCo e pós-
processo CVD. 

Amostra FeCo (%) DFeCo (nm) Carbono (%) DCarbono (nm) 

Liga FeCo 100 28,1 - - 

FeCo-700-2h 10,0 25,1 89,9 11,6 

FeCo-650-2h 9,1 20,1 90,8 9,9 

FeCo-600-2h 12,8 16,5 87,1 9,5 

FeCo-550-2h 16,3 17,0 83,7 9,3 

FeCo-700-4h 8,0 25,5 91,9 13,1 

FeCo-650-4h 9,2 19,1 90,7 10,9 

FeCo-600-4h 14,5 18,4 85,4 9,6 

FeCo-550-4h 14,7 16,1 85,2 8,3 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Ao analisar os dados na Tabela 3, pode-se observar que a amostra 

sintetizada com H2 puro sem etilbenzeno apresentou um tamanho de cristalito 

maior em comparação com a liga obtida a partir da desidrogenação de etilbenzeno. 

Isso se deve à ausência de fase de carbono no material FeCo, uma vez que o 

carbono pode estar inibindo a sinterização de nanopartículas de FeCo, atuando 

como barreira física no crescimento das nanopartículas. Observa-se também que 

o tamanho do cristalito é maior para ambas as fases em maiores temperaturas de 

reação, confirmando que a sinterização dos cristalitos é maior para temperaturas 

mais altas. 

Outros dados interessantes obtidos da Tabela 3 foram os percentuais 

relativos entre as fases. Percebeu-se que a fase de liga de FeCo foi favorecida a 

baixas temperaturas e a fase de carbono foi favorecida a temperaturas mais altas. 

Na literatura [75] é reportado que quanto maior for a temperatura de síntese da liga 
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FeCo, maior será seu tamanho de cristalito, visto que quanto maior a temperatura 

maior será a sinterização das partículas. Assim, a obtenção de ligas FeCo 

encapsuladas em carbono organizado será favorecida em temperaturas mais altas. 

Os resultados de DRX das diferentes amostras tratadas com ácido (HF) 

estão presentes na Figura 12. É possível observar a partir dos difratogramas que 

as reflexões de carbono a 26 graus 2θ são mais intensas em comparação aos 

difratogramas antes do tratamento com HF devido à remoção dos metais FeCo que 

não foram encapsulados pelo carbono e, portanto, possuem menor estabilidade 

química contra o ataque ácido. Para a amostra FeCo-550-4h, não foram 

observadas reflexões referentes à liga FeCo, indicando que a fração de liga FeCo 

encapsulada em carbono é menor em baixas temperaturas e, portanto, possui baixa 

resistência a ataques ácidos. Por outro lado, para a amostra FeCo-700-4h que foi 

sintetizada em temperaturas mais altas, é possível observar reflexões relacionados 

à fase FeCo após ataque químico, indicando que uma fração da liga FeCo foi 

encapsulada por carbono em temperaturas mais altas, confirmando que o 

encapsulamento da liga com carbono produz materiais mais resistentes ao ataque 

químico (resistência química maior). 

A amostra “FeCo + HF” que foi sintetizada com fluxo de H2 sem a presença 

de etilbenzeno (liga FeCo pura não encapsulada, Figura 12) também foi submetida 

a ataque ácido. O resultado indica que a liga FeCo, neste caso, foi completamente 

destruída, uma vez que o difratograma não apresentou reflexão referente à liga 

FeCo, confirmando que a encapsulação da liga com carbono é essencial para 

melhorar a estabilidade química. 
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Figura 12 - Difratograma dos materiais pós-tratamento com HF. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

5.2 Propriedades Redox do óxido metálico (análise TPR-H2) 

Para simular o ambiente redutor da desidrogenação, uma análise de TPR foi 

realizada para mostrar a temperatura que os eventos de redução de óxido ocorrem 

em uma atmosfera de H2, indicando a faixa de temperatura que ocorre na formação 

da liga FeCo a partir do óxido metálico. O perfil TPR é apresentado na Figura 14. 
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Figura 13 - Gráfico do TPR para o catalisador óxido utilizado na reação. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Dois eventos de redução ao lado de um ombro que aparece em alta 

temperatura podem ser claramente observados. A presença dos dois óxidos 

redutíveis (Fe e Co) e dois eventos indicam que as bandas para as duas fases 

provavelmente se sobrepõem. Este resultado confirma que os óxidos de Fe e Co 

estão sendo reduzidos na faixa de temperatura entre 370 e 570 °C. No primeiro 

estágio de redução, o Fe3+ é reduzido a Fe2+ levando à formação de magnetita 

(Fe3O4); em paralelo, a redução de Co2+ para Co0 ocorre no mesmo evento. Além 

disso, durante a segunda etapa de redução, é possível observar um ombro a 547 

°C relacionado à redução da magnetita ao ferro metálico (Fe0), obtendo a liga FeCo 

(ambos os metais totalmente reduzidos). É importante mencionar que o cobalto 

atua como catalisador na redução do óxido a liga, facilitando o processo de redução 

na menor temperatura e justificando o fato de que a segunda faixa de redução do 

óxido de ferro não foi observada em altas temperaturas [76]. 

Portanto, fica claro a partir do perfil de TPR que as temperaturas entre 550 e 

700 °C utilizadas na reação levam à redução do óxido à liga devido ao hidrogênio 
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gerado in situ na desidrogenação do etilbenzeno, justificando a fase FeCo 

observada nos difratogramas após a reação (Figura 11). 

 

5.3 Estabilidade da liga contra oxidação e quantidade de carbono formado 

(análises TG) 

A análise de TG sob atmosfera de ar foi realizada para confirmar que a 

estabilidade contra oxidação da liga FeCo encapsulada em carbono (sintetizada a 

partir de etilbenzeno) é maior que a liga FeCo que não foi encapsulada (sintetizada 

com H2 puro). Os diferentes resultados das amostras após a reação são mostrados 

na Figura 14. É possível notar pelos eventos de massa que a queima de carbono 

ocorre na faixa de temperatura entre 510 e 680 °C. É claramente observado que 

houve uma mudança na quantidade de perda de massa dependendo da 

temperatura de síntese da liga encapsulada nos filamentos de carbono. A 

quantidade de perda de massa para cada temperatura é mostrada na Tabela 4. É 

possível notar que uma maior quantidade de carbono depositado foi observada 

para temperaturas mais altas na reação de desidrogenação de etilbenzeno, 

indicando que o encapsulamento da liga FeCo será favorecido em altas 

temperaturas. Esses resultados estão de acordo com os difratogramas da Figura 

11, uma vez que a intensidade da reflexão de carbono e a porcentagem observada 

no refinamento de Rietveld foram maiores para temperaturas mais elevadas. 
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Figura 14 - TG dos materiais obtidos pós-reação, nas condições de 4h de 
processo CVD. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Tabela 4 - Resultados do TG para a temperatura de perda de massa e para % de 
perda de massa da fase carbono. 

Amostra Temperatura de perda de 

massa (°C) 

Perda de Massa % 

(fase carbono) 

FeCo-700-4h 624,05 62,89 

FeCo-650-4h 603,00 60,53 

FeCo-600-4h 571,44 49,05 

FeCo-550-4h 541,52 34,50 

 

Curiosamente, a amostra FeCo-550-4h que foi sintetizada em temperaturas 

mais baixas apresentou um ganho de massa relacionado à oxidação da liga, 

confirmando que uma fração da liga FeCo não foi encapsulada por carbono para 
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esta amostra e apresenta baixa resistência à oxidação em comparação com os 

outros materiais (FeCo-600-4h, FeCo-650-4h e FeCo-700-4h) que não 

apresentaram ganho de massa e consequentemente, maior resistência à oxidação. 

As amostras tratadas com HF (ataque ácido) também foram analisadas por 

TG (Figura 15) e os valores de % de carbono estão expostos na Tabela 6. É 

possível notar um deslocamento das faixas de queima de carbono para 

temperaturas mais altas devido à remoção da liga de FeCo que não foi 

encapsulada, confirmando o efeito catalítico da liga na queima de carbono, uma 

vez que estruturas de carbono organizado como nanotubos de carbono apresentam 

alta temperaturas de queima. Neste caso, o ganho de massa não foi observado 

devido à oxidação da liga em nenhuma das condições, indicando que o tratamento 

com HF remove todas as ligas expostas que não foram encapsuladas. 

 

Figura 15 -  TG dos materiais obtidos pós tratamento com HF. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Tabela 5 - Resultados do TG para a amostra pós-tratamento com HF para a 
temperatura de perda de massa e para % de perda de massa da fase carbono. 

Amostra Temperatura de perda de 

massa (°C) 

Perda de Massa % 

(fase carbono) 

FeCo-C1L 627,00 99,00 

FeCo-C2L 617,00 98,60 

FeCo-C3L 603,00 96,06 

FeCo-C4L 615,43 84,26 

 

A faixa de temperatura de queima de carbono confirma a obtenção de 

estruturas organizadas de carbono, provavelmente como filamentos de carbono, 

que são formados a partir do metano e etileno gerados na mistura de reação e 

carreadas pela liga FeCo. Os perfis TG estão de acordo com outros trabalhos da 

literatura que produziram filamentos de carbono a partir de metano ou etileno 

usando catalisadores metálicos de Fe e Co pelo processo CVD [77, 78]. 

A liga pura sintetizada com H2 puro (sem etilbenzeno) também foi analisada 

por TG sob atmosfera oxidante (Figura 16). Os resultados de TG na liga pura mostra 

um ganho de massa em temperaturas superiores a 380 °C, indicando que a liga 

FeCo pura começa a oxidar na faixa de temperatura entre 380 e 410 °C. Por outro 

lado, as amostras FeCo-600-4h, FeCo-650-4h e FeCo-700-4h, para as quais a liga 

é encapsulada com carbono, não apresentaram ganho de massa relacionado à 

oxidação da liga FeCo, confirmando que a camada protetora de carbono na liga 

gera materiais mais resistentes à oxidação. A amostra FeCo-550-4h apresentou um 

leve ganho de massa relacionado à oxidação da liga, mas a uma temperatura mais 

alta em relação à liga pura, indicando que uma fração da liga é encapsulada com 

maior resistência à oxidação comparado a liga pura que não foi encapsulada. 
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Figura 16 - TG da liga FeCo (pura). 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

 

5.4 Propriedades morfológicas (FEG-SEM e TEM) 

Análises de microscopia eletrônica de varredura de alta resolução foram 

realizadas para obter informações relacionadas à morfologia dos materiais 

sintetizados, bem como para confirmar a estabilidade da liga FeCo encapsulada 

contra o ataque químico (Figura 17) 
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Figura 17 – Imagens de MEV dos materiais pós-reação. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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É possível observar a morfologia das amostras pós-reação (Figura 17). A 

imagem mostra duas regiões distintas. A região com contraste branco corresponde 

à liga de FeCo, enquanto a mais transparente corresponde ao carbono. É possível 

observar que os aglomerados de FeCo são envolvidos pelo carbono, corroborando 

com o mecanismo de formação de estruturas de carbono pelo processo de CVD, 

no qual a partícula metálica acompanha o crescimento dos filamentos de carbono. 

As imagens mostram claramente a formação de estruturas de carbono sob 

diferentes condições de síntese para diferentes regiões das amostras. As imagens 

das Figuras 17-a, 17-b e 17-c confirmam que a liga FeCo encapsulada em carbono 

é resistente ao ataque ácido, uma vez que não foi atacada por HF após ataque 

químico. A camada protetora de carbono impede o contato da liga com o ácido, 

evitando sua degradação. Estes resultados estão de acordo com os difratogramas 

e TGs das amostras após o ataque com ácido (Figuras 12 e 15). 

Para efeito de proporção estequiométrica do material óxido, onde a 

estequiometria é de 1:1, foi realizado uma análise EDS (espectroscopia por 

dispersão de energia) e o resultado encontra-se exposto na Figura 18 a seguir. Esta 

proporção foi utilizada durante a etapa de síntese para facilitar a redução do óxido 

em liga, obtendo valores bem próximo do planejado (Co0.83Fe1.05O3.87). O diâmetro 

médio das partículas é de 148,10 nm segundo a imagem da Figura 18 a 200 nm. 

Figura 18 - EDS do óxido obtido da síntese dos precursores poliméricos. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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A Figura 19 a seguir expõe o resultado do EDS para a amostra liga FeCo 

com fase carbono FeCo-700HF. Nota-se uma proporção estequiométrica 

equivalente de Fe:Co de 1:1 e uma quantidade significativa de carbono, além de 

picos de flúor (devido ao tratamento com HF) e oxigênio, indicando que ainda existe 

óxidos na amostra, porém em menor quantidade, o qual não foram identificados 

nos difratogramas. 

Figura 19 - EDS da amostra FeCo-700HF. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A análise por microscopia eletrônica de transmissão foi realizada para 

complementar a análise do FEG-MEV e confirmar que a liga FeCo está 

encapsulada com carbono (Figura 20). As Figuras 6-A, 6-B, 6-C e 6-D mostram 

claramente a formação de nanotubos de carbono, onde o seu crescimento é 

acompanhado pelas partículas de metal FeCo. O crescimento organizado do 

carbono é provavelmente devido à reação de decomposição do metano e etileno 

gerado in situ no meio reacional catalisado pela liga FeCo de acordo com o 

processo CVD. 
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Figura 20 – Imagens da TEM dos materiais pós-reação. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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O encapsulamento da liga FeCo com carbono é mostrado nas Figuras 20-E, 

20-F, 20-G e 20-H. Pode-se observar que uma camada de carbono está cobrindo 

a liga, confirmando a formação da estrutura do núcleo-casca contendo liga FeCo e 

carbono (FeCo@C) similar a uma estutura core@shell. O espectro EDS confirma 

que o núcleo é composto de liga de FeCo e a casca está se referindo ao carbono 

(camada protetora). 

A amostra FeCo-700-HF também foi analisada por MET para confirmar que 

a liga FeCo encapsulada em carbono organizado possui resistência química contra 

o ataque ácido. As Figuras 20-I e 20-J confirmam que a camada de carbono na liga 

age como uma camada protetora contra o ataque ácido e preservando a estrutura 

da liga de FeCo, gerando materiais quimicamente resistentes em comparação com 

a liga FeCo pura (não encapsulada). Essas imagens estão de acordo com os 

difratogramas, TGs e FEG-SEM dos sólidos após o ataque com ácido. 

A Figura 21 a seguir expõe o EDS do TEM, trata-se da amostra FeCo-550-

4h. Na primeira região de análise, denominada 1 (mais escura), existe alta 

concentração de ferro e cobalto, ou seja, claramente trata-se de liga FeCo. Na 

região denominada 2 (mais claro) existe maior concentração de fase carbono, 

confirmando novamente a formação da estrura core@shell de FeCo@C 
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Figura 21 - EDS do TEM da amostra FeCo-550-4h. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

A Figura 22 a seguir expõe o EDS obtido da imagem do TEM da amostra 

FeCo-700-4h. Na região denominada 1 e 2, existe maior concentração de carbono 

quando comparada as proporções de ferro e cobalto, enquanto que na região 3 a 

quantidade de fase carbono é bem mais acentuada as demais fases. Assim, essa 

amostra possui maior fase carbono que a FeCo-550-4h, o qual está de acordo com 

as caracterizações anteriores (DRX e TG), evidenciando que o recobrimento da liga 

é bem maior para maiores temperaturas de síntese e consequentemente maior 

estabilidade química. 
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Figura 22 - EDS do TEM da amostra FeCo-700-4h. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

5.5 Qualidade do carbono formado (análise Raman) 

A espectroscopia Raman foi utilizada para obter informações mais detalhadas 

sobre a estrutura do carbono depositado na liga FeCo durante o processo de 

reação, confirmando o efeito da temperatura sobre a cristalinidade do material. A 

Figura 23 mostra o espectro de Raman na região das bandas D, G e D' para 

reações a diferentes temperaturas. 
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Figura 23 - Espectros Raman das amostras pós-reação CVD nos tempos de 
2h e 4h. 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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A faixa da banda D está localizada entre 1300 e 1400 cm-1, enquanto a banda 

G está localizada entre 1500 e 1600 cm-1. Também é possível observar a presença 

de uma terceira faixa conhecida como D' entre 1600 e 1630 cm-1, próxima à banda 

G. 

As bandas D e D' para materiais à base de carbono são atribuídas à desordem 

induzida devido ao efeito de distorção de rede ou tamanho finito de partícula, 

indicando o tamanho do domínio planar para o cristal de grafite. Por outro lado, a 

banda G está relacionada à vibração C-C do material de carbono com estrutura 

orbital sp2 [79], indicativo de camadas grafíticas de alta cristalinidade causadas 

pelos modos de estiramento tangencial (modo de rede grafítica E2g [80]). 

Nesse sentido, um parâmetro comumente utilizado para caracterizar materiais 

à base de carbono pela espectroscopia Raman relacionado ao grau de desordem 

estrutural é a razão entre as intensidades das bandas D e G (ID/IG). Comparando 

os dois extremos, pode-se ver claramente que a amostra FeCo-550-4h tem uma 

maior razão ID/IG em relação ao sólido FeCo-700-4h, indicando que a cristalinidade 

do carbono é maior para temperaturas de síntese mais altas. Esses resultados 

estão de acordo com os difratogramas e com o refinamento de Rietveld (Figura 24 

e Tabela 2), uma vez que a intensidade das reflexões referentes ao carbono foi 

maior para temperaturas de síntese mais altas. 

O carbono desorganizado presente nas bandas D e D' pode estar relacionado 

ao carbono originado da decomposição do etilbenzeno, que está relacionado ao 

carbono amorfo [81]. Entretanto, o carbono organizado presente nas bandas G está 

sendo gerado a partir do metano e/ou etileno gerado in situ e catalisado pela liga 

FeCo, que estão relacionadas ao carbono cristalino [82]. 

 

Tabela 6 - Relação ID/IG das amostras pós-reação. 

Amostra ID/IG 

FeCo-550-2h 0,26 

FeCo-600-2h 0,42 

FeCo-650-2h 0,56 

FeCo-700-2h 0,42 

FeCo-550-4h 0,58 
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FeCo-600-4h 0,32 

FeCo-650-4h 0,43 

FeCo-700-4h 0,37 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Os valores das razões ID/IG da Tabela 6 mostram que existe uma tendência 

para o aumento desse valor quando se compara as amostras feitas em menor 

temperatura de reação com as amostras feitas em maior temperatura de reação. 

Assim, quanto maior a temperatura da síntese CVD, menor será o grau de 

desordem estrutural, indicando um aumento no número de defeitos estruturais ou 

uma alteração na distribuição do tamanho dos cristais nos materiais carbonosos 

[83]. Em contrapartida, os resultados indicam que as amostras sintetizadas em 

temperaturas menores, produzem estruturas mais desorganizadas. Fica evidente, 

portanto, que com o aumento da deposição de carbono no catalisador em 

temperaturas de 650 e 700 °C, vai gerar carbono de natureza mais cristalina, o qual 

já foi confirmado nos difratogramas apresentados anteriormente. 

 

5.6 Propriedades magnéticas da liga FeCo encapsulada em carbono (análise 

VSM) 

As curvas de histerese das amostras sintetizadas nas diferentes 

temperaturas e tempos de reação estão presentes na Figura 24. É possível notar 

uma influência direta da temperatura de síntese nas propriedades magnéticas do 

material. Observou-se que a magnetização de saturação diminui com o aumento 

da temperatura de reação. Este resultado pode ser associado ao tamanho de 

cristalito obtido a partir dos difratogramas, uma vez que o tamanho do cristalito foi 

maior para temperaturas de síntese mais altas. É importante mencionar que o 

tamanho do cristalito tem uma influência direta na magnetização do material, uma 

vez que a magnetização de saturação é maior para tamanhos menores de cristalito. 

Os valores de magnetização de saturação apresentam valores interessantes em 

comparação com outros trabalhos que sintetizaram ligas de FeCo encapsuladas 

em estruturas de carbono usando outras rotas sintéticas [84-86].  

Nesse sentido, os resultados para as amostras com menor quantidade de 

carbono possuem maior Ms, indicando mais uma vez que a presença de carbono 
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interfere na magnetização de saturação do material final. Os valores de Ms estão 

expostos na Tabela 7. 
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Figura 24 - Curvas de histerese magnética das amostras pós-processo CVD, 
nos tempos de 2h (A) e 4h (B). 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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Tabela 7 - Valores de Ms para as amostras obtidas pós-processo CVD. 

Amostra Ms (M/emu.g-1) 

FeCo-700-2h 51 

FeCo-650-2h 68 

FeCo-600-2h 106 

FeCo-550-2h 175 

FeCo-700-4h 44 

FeCo-650-4h 64 

FeCo-600-4h 48 

FeCo-550-4h 80 

  

 A relação entre o diâmetro do cristalito e a magnetização de saturação está 

exposto de forma mais clara na Figura 25. Confirmando a relação inversa entre o 

tamanho do cristalito e a magnetização de saturação. A influência do tempo de 

reação também é um fator que interfere diretamente no diâmetro do cristalito e nas 

propriedades magnéticas, uma vez que quanto menor o tempo de reação, menos 

fase carbono e mais liga. Portanto, ficou claro que as condições de síntese dos 

filamentos de carbono por CVD interferem diretamente nas propriedades 

magnéticas da liga de FeCo. 
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Figura 25 - Relação entre Ms e D (nm) dos materiais obtidos pós-processo 
CVD, nos tempos de 2h e 4h. 

 

Fonte autoria própria, 2018. 

 

5.7 Propriedades catalíticas (distribuição dos produtos) 

A identificação dos produtos formados foi acompanhada por cromatografia 

gasosa para entender o mecanismo de formação da liga FeCo encapsulada na 

estrutura de carbono. A distribuição dos produtos e a transformação do reagente 

foram monitoradas para as amostras FeCo-550 e FeCo-700 (Figura 26 e Figura 27, 

respectivamente).  

A conversão não variou muito para a amostra de FeCo-550-4h ao comparar 

os valores no início e no final da reação, apresentando valores em torno de 22% 

(Figura 27). Por outro lado, a seletividade varia durante a reação. Uma alta 

seletividade de estireno foi observada inicialmente com pequenas frações de 

benzeno, mas no final da reação a seletividade de estireno cai abruptamente e a 

formação de benzeno e tolueno com maior seletividade é observada. A formação 

de benzeno e tolueno indica que ocorre a formação de metano e etileno; no entanto, 

esses produtos mais leves não foram identificados nos cromatogramas, indicando 

que esses produtos estão sendo convertidos em outras espécies, como o carbono. 
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Figura 26 - Conversão (do etilbenzeno) e seletividade (%) dos produtos obtidos 
durante o processo CVD nas condições de 550°C/4h. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A conversão e seletividade para a amostra FeCo-700-4h estão presentes na 

Figura 27. Neste caso, a seletividade do benzeno e do tolueno é maior que estireno 

nas primeiras horas da reação, enquanto apenas o tolueno foi identificado nos 

últimos minutos da reação. Esses resultados confirmam que o aumento da 

temperatura favorece o craqueamento do etilbenzeno em frações menores 

(benzeno e tolueno), gerando produtos como metano e etano (não identificados 

pelo CG), que podem ser decompostos em carbono. Portanto, a temperatura tem 

um efeito direto sobre a seletividade dos produtos e consequentemente na 

formação da liga encapsulada em carbono. 
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Figura 27 - Conversão (etilbenzeno) e seletividade (%) dos produtos obtidos 
durante o processo CVD nas condições de 700°C/4h. 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

5.8 Proposta mecanicista para a formação de liga de FeCo encapsulada em 

carbono  

 A formação da liga de FeCo encapsulada em filamentos de carbono é 

produto de um mecanismo que dependente de alguns fatores tal como foi 

apresentado nas caracterizações anteriores. A Figura 28 a seguir expõe de forma 

ilustrativa as principais etapas e reações para formação inicial da liga e 

posteriormente a formação das estruturas de carbono. 



69 
 

Figura 28 - Esquema da proposta mecanicista 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A reação de desidrogenação do etilbenzeno leva à formação de estireno e 

hidrogênio (reação 1). Outras reações secundárias ocorrem em paralelo. O 

etilbenzeno pode gerar benzeno e etileno (reação 2) e/ou tolueno e metano (reação 

3). A liberação de H2 da desidrogenação na reação 1 e a deposição de carbono 

(coque) na reação (4) são fatores comumente relacionados à desativação do 

catalisador e, consequentemente, à diminuição da conversão de etilbenzeno em 

estireno. Por outro lado, no presente trabalho o hidrogênio liberado é responsável 

por reduzir o óxido metálico à liga (reação 5). 

C6H5-CH2CH3(g) ⇌ C6H5-CH=CH2(g) + H2(g)  (1) 

Mas ocorrem reações secundárias, como:  

C6H5-CH2CH3(g) ⇌ C6H6(g) + C2H4(g)   (2) 

C6H5-CH2CH3(g) ⇌ C6H5-CH3(g) + CH4(g)   (3)    

C6H5-CH2CH3(g) ⇌ C(s) + H2(g)    (4) 

CoxFeyOz + zH2 ⇌ FeCo + zH2O    (5) 

CH4(g) ⇌ C(s) + H2(g)      (6) 

CH2=CH2(g) ⇌ C(s) + H2(g)     (7) 
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Hidrocarbonetos leves, metano e etileno (reações 2 e 3) são as fontes de 

carbono para formação de filamentos de carbono e encapsulamento da liga FeCo. 

As pontas dos filamentos de carbono são formadas pela liga FeCo, que promove o 

crescimento dos filamentos a partir de CH4 (reação 6) e C2H4 (reação 7). A partícula 

de FeCo acompanha o crescimento dos filamentos de acordo com o mecanismo 

pelo processo CVD [87]. Assim, a liga de FeCo, que catalisa as reações 6 e 7, é 

encapsulada pelo carbono. O fato de o metano e o etileno não terem sido 

identificados nos cromatogramas e presença de carbono cristalino nos DRXs 

confirma que as reações 6 e 7 estão ocorrendo. Assim, o mecanismo proposto está 

de acordo com todas as caracterizações apresentadas anteriormente (XRD, H2-

TPR, TGs, FEG-SEM, TEM, Raman e GC), o que confirmou a formação da liga 

FeCo encapsulada em carbono. 

Vale ressaltar que, em termos de segurança, o H2 utilizado não vem de fonte 

externa (H2 puro), é produzido na reação in situ, consumido no reator, minimizando 

riscos e problemas econômicos. Além disso, o metano e o etileno que são 

fundamentais para gerar os filamentos de carbono também provêm de uma fonte 

gerada in-situ de acordo com as reações 2 e 3, minimizando também problemas de 

segurança e transporte em comparação ao processo CVD convencional que utiliza 

cilindros CH4 ou C2H4 puros como fonte de carbono e o cilindro de hidrogênio como 

fonte redutora na etapa inicial de ativação do catalisador. Além disso, espécies 

gasosas geradas in situ no leito catalítico têm alta reatividade em comparação com 

fontes externas puras, de acordo com o método tradicional CVD. 
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6. CONCLUSÃO 

Foi apresentado um método interessante para a síntese de ligas de FeCo 

encapsuladas em carbono estruturalmente organizado a partir da desidrogenação 

de etilbenzeno usando hidrogênio, metano e eteno gerados in situ.  

A temperatura teve efeito direto na síntese da liga encapsulada em carbono, 

já que para temperaturas mais altas a quantidade de carbono cristalino foi maior. 

Percebeu-se que o encapsulamento da liga com carbono fornece materiais com 

maior resistência química (ataques ácidos e atmosfera oxidante).  

Observou-se para temperaturas mais baixas o tamanho do cristalito foi 

menor e a magnetização de saturação foi maior, confirmando o efeito da 

temperatura nestes dois parâmetros. A liga FeCo foi formada a partir do H2 gerado 

in situ a partir da reação de desidrogenação do etilbenzeno. Posteriormente, o 

carbono cristalino foi formado a partir da liga FeCo de acordo com o processo CVD 

utilizando metano e/ou eteno gerado in situ na reação de craqueamento do tolueno 

e/ou benzeno, respectivamente.  
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ANEXO I 
 

Cálculo da massa de Fe e Co 

Partindo-se da produção de liga FeCo 1:1, sintetizando 5g, tem-se: 

i) Número de mols de CoFeO4 

nCoFeO4 =
𝑚

𝑀𝑀
= 

5 𝑔

178,7 𝑔/𝑚𝑜𝑙
= 0,027 𝑚𝑜𝑙; 

ii) Para cálculo da massa de Fe, a fonte utilizada é o nitrato de ferro III 

(FeN3O9.H2O) da marca SYNTH, de massa molecular conhecida. Uma 

vez que o número de mols é 0,027, encontra-se a massa: 

mFe3+ = nFe3+.MM = 0,027mol . 404,00g/mol = 10,90g de Fe; 

iii) Para cálculo da massa de Co, a fonte utilizada é o cloreto de cobalto II 

(CoCl2.6H2O) da marca SIGMA-ALDRICH, de massa molecular 

conhecida. Uma vez que o número de mols é 0,027, encontra-se a 

massa: 

mCo2+ = nCo2+.MM = 0,027mol . 237,93g/mol = 6,42g de Co; 

 

Cálculo da massa de ácido cítrico 

A proporção da síntese foi de 2:1, metal para ácido cítrico (C6H8O7), 

respectivamente, o ácido utilizado foi da marca SYNTH de massa molecular 

conhecida. Nesse sentido o número de mols com essa relação de ácido cítrico é: 

n = 
0,054 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
 .  1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 Á𝑐. 𝐶í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0,027 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜; 

Em seguida, calcula-se a massa de ácido cítrico: 

m = n.MM = 0,027 mol . 192,17 g/mol = 5,18g de ácido cítrico; 

 

Cálculo da massa de etilenoglicol 

 A relação de etilenoglicol para ácido cítrico é de 3:2, respectivamente. O 

etilenoglicol utilizado foi da SYNTH, de massa molecular conhecida. O número de 

mols com essa relação é: 

3 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙 .
0,027 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑐.𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

 2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 á𝑐.𝑐í𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
= 0,0405 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙; 

Em seguida, calcula-se a massa de etilenoglicol: 

m = n.MM = 0,0405 mol . 62,07 g/mol = 2,48g de etilenoglicol; 
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ANEXO II 

A seguir estão expostos os resultados do refinamento Rietveld para as 

amostras: liga FeCo, pós-processo CVD, nos tempos de 2h e 4h. 
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ANEXO III 

 A seguir estão expostas as fórmulas para os cálculos da conversão e 

seletividade, ambos dados em porcentagem: 

Conversão = 100% (Σ dos produtos – Reagente) 

Seletividade = 100% (massa do reagente específico/massa total) 

Os cálculos foram montados em planilha do Excel e os resultados fornecidos 

de acordo com os cromatogramas obtidos durante o acompanhamento das reações 

de 550°C/4h e 700°C/4h. Vale ressaltar que se trata apenas de cálculos qualitativos 

para observar as distribuições dos produtos no decorrer do tempo e entender o 

mecanismo de formação da liga de FeCo encapsulada em carbono. O crescimento 

excessivo dos filamentos de carbono e consequentemente o elevado ganho de 

massa no leito catalítico ocasionou problemas difusionais e impossibilitou a 

obtenção de dados quantitativos. 


