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DANTAS, Suylan Lourdes de Araújo - Síntese e caracterização de carbetos de molibdênio 

puro e dopado com cobalto e com níquel para degradação fotocatalítica e adsorção do corante 

Maxilon Blue GRL 300, Tese de doutorado, UFRN, Programa de Pós-graduação em 

engenharia química. Área de concentração: Engenharia química. Linha de pesquisa: Materiais 

cerâmicos e fotocatálise. Natal/RN, Brasil. 

Orientador: Prof. Dr. Carlson Pereira de Souza 

Co-orientador: André Luís Lopes Moriyama 

Resumo: A busca por processos de produção de materiais de baixo custo, vem sendo muito 

estudado nos últimos anos, principalmente pelas indústrias, no intuito de relacionar o 

custo/benefício atrelado a baixo risco ao meio ambiente, e à facilidade no transporte e no seu 

uso. Os carbetos de metais de transição estão ganhando ênfase, devido a sua atividade 

catalítica, estabilidade e seletividade em uma ampla gama de reações. O intuito de realizar a 

dopagem com cobalto e com níquel ao carbeto de molibdênio é a busca pela melhoria da sua 

atividade catalítica. O processo de fotocatálise é fundamentado em uma reação que um 

material semicondutor é ativado pela emissão de luz solar ou artificial sobre as partículas com 

energia suficiente para excitar os elétrons da banda de valência para a banda de condução, 

essa região entre as bandas é chamada de “bandgap”. Este trabalho tem por 

objetivo desenvolver o estudo da sintetização, caracterização e aplicação 

fotocatalítica/adsorção de materiais semicondutores com estrutura do tipo de carbetos, 

utilizando o método de reação gás-sólido em reator de leito fixo. Estes materiais foram 

caracterizados utilizando as técnicas de DRX (tamanho de cristalito), TGA, BET, 

granulometria e MEV/EDS. Com a sua caracterização, foi possível compreender a relação 

entre suas propriedades estruturais e suas atividades enquanto catalisadores heterogêneos. Os 

resultados de fotocatalíse foram satisfatórios, os carbetos estudados obtiveram bom 

rendimento no processo de degradação e de adsorção do corante. O melhor resultado obtido 

foi para o Mo2C_Ni 5% em meio ácido com rendimento em torno de 97% de 

degradação/adsorção do corante. 

Palavras-chaves: síntese, reação gás-sólido, fotocatálise/adsorção, carbeto de molibdênio, 

cobalto, níquel. 
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DANTAS, Suylan Lourdes de Araújo - Synthesis and characterization of carbides of pure 

molybdenum and doped with cobalt and nickel for photocatalytic degradation and adsorption 

of dye Maxilon Blue GRL 300, PhD thesis, UFRN, Graduate Program in Chemical 

Engineering. Area of concentration: Chemical engineering. Research line: Ceramic materials 

and photocatalysis. Natal / RN, Brazil. 

Orientador: Prof. Dr. Carlson Pereira de Souza 

Co-orientador: André Luís Lopes Moriyama 

Abstract:  The search for processes of production of low cost materials has been studied in 

recent years, mainly by the industries, in order to relate the cost / benefit associated with low 

risk to the environment, and the ease of transport and its use. The transition metal carbides are 

gaining emphasis, due to their catalytic activity, stability and selectivity in a wide range of 

reactions. The purpose of doing doping with cobalt and nickel to the molybdenum carbide is 

the search for the improvement of its catalytic activity. The process of photocatalysis is based 

on a reaction that a semiconductor material is activated by the emission of solar or artificial 

light on the particles with sufficient energy to excite the electrons of the band of valence for 

the conduction band, that region between the bands is called "Bandgap". This work aims to 

develop the study of the synthesis, characterization and photocatalytic / adsorption application 

of semiconductor materials with carbide type structure, using the gas-solid reaction method in 

a fixed-bed reactor. These materials were characterized using XRD (crystallite size), TGA, 

BET, granulometry and MEV / EDS techniques. With its characterization, it was possible to 

understand the relation between its structural properties and its activities as heterogeneous 

catalysts. The results of photocatalysis were satisfactory, the studied carbides obtained good 

yield in the process of degradation and adsorption of the dye. The best result was for 

Mo2C_Ni 5% in acid medium with yield around 97% degradation / adsorption of the dye. 

Keywords: synthesis, gas-solid reaction, photocatalysis / adsorption, molybdenum carbide, 

cobalt, nickel. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Há uma força motriz mais poderosa que o vapor,  

a eletricidade e a energia atômica: a vontade”  
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DANTAS, S. L. A. (2018)                                                                                                             PPGEQ/UFRN 

1. Introdução  

Nos últimos anos a preocupação com o meio ambiente vem desencadeando inúmeras 

pesquisas científicas, com objetivo de melhorar os processos de produção e de tratamento de 

materiais, buscando inovação tecnológica, de tal forma que a utilização dos recursos naturais 

disponíveis seja da maneira mais sustentável possível.  

Uma questão de grande importância está relacionada ao descarte de efluentes. A 

indústria têxtil gera efluentes com composições extremamente heterogêneas e grande 

quantidade de material tóxico e renitente, tornando seu tratamento mais difícil. Esses 

efluentes apresentam uma forte coloração, grande quantidade de sólidos suspensos, pH 

altamente flutuante, altas temperaturas, grandes concentrações de DQO, metais pesados (Cr, 

Ni ou Cu) e compostos orgânicos (Araújo e Yokoyama, 2006). 

A busca por alternativas para o tratamento desses efluentes contendo corantes vem 

sendo muito estudada. Entre os métodos de tratamento estão a fotócatálise, aplicação de 

peróxido (H2O2), aplicação de peróxido combinado com radiação UV (UV/ H2O2), processo 

Fenton (H2O2/Fe2+) e Foto-Fenton (H2O2/Fe2+/UV), adsorção e processos biológicos (Melo et 

al., 2014). 

Dentre os Processos Oxidativos Avançados (POAs) destaca-se a fotocatálise 

heterogênea, processo que envolve reações de degradação de compostos por radicais 

formados na superfície de sólidos semicondutores pela irradiação de radiação UV. Entre as 

principais vantagens em se utilizar reações heretogêneas estão, amplo espectro de compostos 

orgânicos que podem ser degradados, o fotocatalisador pode ser reutilizado e a radiação solar 

que pode ser empregada.  

Uma das alternativas é o uso de materiais semicondutores como catalisadores, entre eles 

estão os materiais tipo carbetos. O carbeto de molibdênio é muito utilizado como catalisador 

em reações de separação de gases e em meio aquoso. A obtenção de carbetos dopados com 

metais de transição, representa a possibilidade de aumentar o nível de eficiência catalítica e 

principalmente para permitir um aumento na densidade de sítios catalíticos disponíveis no 

material. 

Este trabalho propõe alternativas para o tratamento de efluentes ricos em corantes, 

através dos processos de fotocatálise e adsorção, utilizando os materiais tipo carbetos de 



CAPÍTULO 1  17 

 

DANTAS, S. L. A. (2018)                                                                                                             PPGEQ/UFRN 

molibdênio puro e dopados produzidos pela técnica de reação gás-sólido em reator de leito 

fixo. 

Esta tese está escrita na forma de artigo, sendo dividida em sete capítulos. O capítulo 2 

refere-se a revisão bibliográfica tratando sobre carbetos, corantes, fotocatálise e etc. No 

capítulo 3 está apresentado o estudo da síntese e caracterização de carbetos de molibdênio 

dopado com cobalto produzido em reator de leito fixo. No capítulo 4 têm-se a síntese e 

caracterização de carbetos de molibdênio dopados com níquel. O capítulo 5 trata-se do estudo 

da degradação fotocatalítica do carbeto de molibdênio dopado com cobalto em corante 

Maxilon Blue GRL 300. O capítulo 6 está relacionado com o estudo da degradação 

fotocatalítica e da adsorção do carbeto de molibdênio dopado com níquel em corante Maxilon 

Blue GRL 300. Por último, o capítulo 7 apresenta as conclusões gerais sobre o trabalho. 

 

1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é sintetizar, caracterizar e estudar a degradação 

fotocatalítica e adsorção do corante Maxilon Blue GRL 300 nos materiais Mo2C, Mo2C-Co e 

Mo2C-Ni, produzidos em reator de leito fixo. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

1. Sintetizar os materiais precursores pelo método via úmida; 

2. Sintetizar os materiais cerâmicos do tipo carbeto (Mo2C, Mo2C-Co e Mo2C-Ni) em 

reator de leito fixo; 

3. Caracterizar os materiais por Difração de Raios X (DRX), análise de tamanho de 

cristalito, Análise termogravimétrica (TG), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), 

EDS, área superficial pelo método BET (Brunauer-Emmet-Teller), granulometria a laser.  

4. Realizar os testes de degradação fotocatalítica entre os carbetos e o corante da 

indústria têxtil Maxilon Blue GRL 300, variando o pH da solução; 

5. Realizar os testes de adsorção entre os carbetos e o corante Maxilon Blue GRL 300, 

variando o pH da solução.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

Aspectos Teóricos
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2. Aspectos Teóricos 

 

2.1 Carbetos 

Carbetos são materiais químicos que combinam o carbono com um elemento metálico 

ou semi-metálico. Essa classe de compostos químicos podem se dividir em quatro grupos 

principais, se diferenciando pela eletronegatividade entre os elementos: carbetos salinos, 

covalentes, intermediários ou intersticiais (Pierson, 1996). 

Os carbetos salinos são formados com metais alcalinos e alcalinos terrosos, sua reação 

com água produz metano e o hidróxido metálico. Já os carbetos covalentes, o carbono se liga 

a elementos com eletronegatividade próxima a do carbono com ligações predominantemente 

covalentes, produzindo materiais extremamente duros, como por exemplo SiC e BC (Atkins e 

Jones, 2006). 

Os carbetos intersticiais, são formados por elementos de transição da tabela periódica, 

tem como característica diferenças de eletronegatividade e tamanho de raio atômico entre o 

elemento de transição e o carbono, o que permite que o carbono ocupe um interstício da 

estrutura cristalina do metal. Para os carbetos intermediários, não há grandes diferenças entre 

os raios atômicos dos elementos, não permitindo que o carbono ocupe posições intersticiais 

sem distorções na rede cristalina (Pierson, 1996). 

 

 

2.2 Carbeto de molibdênio 

Os carbetos de metais de transição são um grupo importante de materiais que já estão 

sendo estudados a vários anos. Esses materiais suportados ou não possuem propriedades 

catalíticas semelhantes as propriedades de metais nobres como a platina, isso fez com que 

surgisse uma alternativa para substituição ao uso de metais nobres como catalisadores (Vitale 

et al, 2015). 

Wang et al (2016), relata que o carbeto de molibdênio (Mo2C), é comumente utilizado 

nos processos de dessulfurização, reação de hidrogenação, pode ser aplicado como 



CAPÍTULO 2  20 

 

DANTAS, S. L. A. (2018)                                                                                                             PPGEQ/UFRN 

eletrocatalisador para evolução de H2, podendo ser combinado com outros semicondutores na 

construção de um sistema fotocatalisador para separação de água. 

Chen et al (2013), relatou em seu trabalho o uso de eletrodos de carbeto de molibdênio 

para produção de hidrogênio como fonte de energia renovável, este se mostrou eficiente e 

muito ativo como catalisador. 

Vitale et al (2015), relata em seu trabalho de sintetização do carbeto de molibdênio, 

condições de reação para obtenção das fases cúbica e hexagonal do carbeto com temperatura 

de reação variando de 523K (24h), 598K (24h) e 673K (72h), como sendo parâmetros para 

desenvolver a atividade catalítica do material. 

Cao et al (2016) estudaram as reações intermediárias na reforma a vapor de metanol 

sobre o catalisador carbeto de molibdênio modificado com metais (Ni, Cu e Pt), utilizando 

temperaturas de reação abaixo de 180°C, usando ácido fórmico e metil-formiato como 

agentes intermediários. 

Tuomi e colaboradores (2016), relataram em seu trabalho o uso de nanopartículas de 

carbeto de molibdênio suportado com carbono como catalisador na reação de evolução de H2. 

As nanopartículas foram preparadas pelo método de redução carbotermal e sua atividade 

catalítica foi analisada por eletrólise. O carbeto mostrou ser uma alternativa promissora na 

evolução de H2 em substituição a platina. 

 

 

2.2.1 Carbeto de molibdênio e níquel 

A preocupação com as mudanças climáticas e as fontes esgotáveis de combustíveis 

fósseis levou à necessidade de buscar fontes de energia alternativas e renováveis. Chen et al 

(2013), observaram que metais de transição são fontes promissoras na geração de energia devido a 

sua estabilidade, abundância na natureza e baixo custo. O material mais promissor identificado até 

agora é o níquel. 

Uma grande variedade de ligas de Ni (como os aços inoxidáveis) tem sido proposta como 

substituta da platina devido ao seu baixo custo, alta disponibilidade e estabilidade em eletrólitos 

alcalinos. 
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Shah et al (2015) estudaram ligas de NiMo impregnadas em Mo2C para oxidação parcial de 

oleato de metila para produzir gás de síntese. As amostras da liga com carbeto foi preparada em 

duas temperaturas diferentes, a fim de determinar o seu efeito sobre a dispersão das partículas, a 

fase cristalina e propriedades catalíticas. Os dados de teste de reforma indicaram que o 

catalisador preparado a temperatura de calcinação inferiores mostram melhor dispersão das 

nanopartículas sobre a superfície do Mo2C , o que leva a um desempenho inicial mais elevado 

quando comparado com os catalisadores sintetizados a temperaturas de calcinação maiores 

que 400°C. Como resultado têm-se para o Mo2C puro um rendimento de 70 até 95% na produção 

de H2, na liga NiMo impregnada na superfície de Mo2C a conversão foi de 100%. 

Smirnov et al (2017) e Stux et al (2008) sintetizaram carbeto de molibdênio e níquel pelo 

método Pechini usando o ácido cítrico como agente complexante. Os carbetos foram testados na 

atividade catalítica de hidrodesoxigenação de anisol e caprato de etila. Na composição Ni2MoC-

SiO2 apresentou a maior atividade catalítica, que pode está associado a presença de sítios ativos de 

Ni-Mo-C. Contudo a adição de Ni leva a uma diminuição de Mo2C, espécie responsável pela 

hidrogenação e aumento da distribuição da descarboxilação através da formação da liga Ni-Mo 

(Smirnov et al., 2017). 

Miyamoto e colaboradores (2009) estudaram a reforma a vapor de etanol nos catalisadores 

carbeto MoNi, com intensão de determinar os efeitos do teor de Ni na temperatura de carburização 

(673K) variando a porcentagem em 20% de CH4/H2, com adição de potássio e comparando com o 

carbeto reduzido. O composto Ni24 Mo74 K2 carburizado a 798K foi o mais ativo para produção de 

H2. A adição do potássio ao catalisador foi efetiva para cisão da ligação O-H com menor cisão de 

ligações C-O e uma reação de reforma a vapor longa e estável.  

Nagai et al (2006) estudaram a reação de deslocamento água-gás sobre os catalisadores de 

carbeto de Mo-Ni sintetizados a temperatura de 453K. Os precursores óxidos e catalisadores 

carburizados foram caracterizados pela reação a uma temperatura programada com 20% de 

CH4/H2, ou com He. O material de composição Ni0,25Mo0,75C-873 apresentou a maior taxa de 

conversão de CO entre as composições estudadas com variação de temperatura de 823, 923 e 

973K.  

Yang et at (2016) em seus estudos, sintetizaram carbeto de molibdênio com Ni ou Co 

suportados em grafeno pelo método da pirólise. A principal diferença entre MoC e Mo2C dos 

carbeto NiMo/G e carbeto CoMo/G é nas suas distribuições de tamanho de partículas. Os testes de 

reação de redução de oxigênio (ORR) revelaram que o carbeto de CoMo/G exibe melhor 
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desempenho eletrocatalítico do que o carbeto de NiMo/G em termos de potencial on-set limitando 

a densidade e a durabilidade da corente. 

 

2.2.2 Carbeto de molibdênio e cobalto 

Os carbetos de metais de transição vêm mostrando  atividade catalítica muito maior para 

reações de transferência de hidrogênio, especialmente para hidrodenitrogenação.  Em alguns 

casos, eles mostram seletividade superior, estabilidade e resistência a dopagem. A adição de 

um segundo metal pode modificar a estrutura e desempenho catalítico do carbeto bimetálico 

resultante (Xiao et al., 2001). 

Araújo et al (2017) em seu trabalho, estudaram as metodologias de dopagem do cobalto 

ao carbeto de molibdênio, através dos métodos via mistura de pós e via impregnação úmida. 

O processo de dopagem ocorreu antes da reação de carburação. A avaliação dos precursores 

mostrou que os materiais dopados por impregnação úmida apresentaram tamanhos de 

partículas menores e mais homogêneos e retiveram mais cobalto do que os dopados via 

mistura de pós. Em relação aos produtos finais (carbetos) indicou que a metodologia de estado 

sólido foi capaz de reter maior porcetagem do dopante. Nenhuma mudança significativa no 

tamanho de partícula foi atribuida ao carbeto nas duas metodologias, ambas produziram Mo2C 

com aproximadamente 30nm. 

Ma et al (2014), usaram o carbeto de molibdênio dopado com metais na reforma a vapor 

do metanol para produzir hidrogênio. Os carbetos foram produzidos por carburação in-situ via 

reação de temperatura programada a 700°C com mistura gasosa de 20% de CH4/H2. Os 

resultados de DRX indicaram que a fase β-Mo2C foi formada com os dopantes Co, Ni e Fe, 

enquanto a fase α-Mo2C só apareceu com o dopante Pt. Verificou-se que o carbeto de 

molibdénio dopado com Pt teve a maior atividade catalítica e seletividade entre os 

catalisadores preparados, a conversão de metanol atingiu 100% mesmo a uma temperatura 

abaixo de 200°C, e permaneceu estável durante muito tempo com uma conversão estável de 

metanol. 

Cheng e Huang (2010) relataram o comportamento do carbeto de molibdênio dopado 

com Co e dopado com Ni na reforma a vapor do metano. Os carbetos foram produzidos a 

temperatura programada de 300 e 700°C sob mistura gasosa de 20% de CH4 80% H2 com 

tempo de reação de 600 min. Os resultados indicam que a incorporação de Co na estrutura do 
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Mo2C em uma razão Co0,4Mo1Cx provoca uma atividade de reforma a vapor de metano (DMR) e 

estabilidade que é marcadamente superior ao do catalisador Mo2C. Para o carbeto Ni-Mo a razão 

Ni0,2Mo1Cx fornece o máximo de interação sinérgica entre Ni e Mo.  

2.3 Corantes 

Na indústria têxtil, o processo de tingimento é de extrema importância para a 

comercialização e diferenciação dos produtos têxteis. O tingimento ocorre pela fixação da 

molécula do corante ás fibras, geralmente em solução aquosa (Ribeiro et al., 2013).  

Os corantes em geral são classificados de acordo com o tipo de produto a ser tingido. 

Estes são classificados em corantes ácidos, dispersos e reativos. 

Barcellos e colaborados (2008), em seu trabalho estudou a reutilização de rejeitos 

líquidos de tingimento de tecido de Nylon 6,6(PA66), tratados pelo processo de adsorção, 

com uma blenda de PA6,6/quitosana (80/20), na forma de flocos. Para produção dos rejeitos 

líquidos foram utilizados os corantes ácidos Yellow Erionyl RXL, Red Erionyl A-3B e Navy 

Blue Erionyl R. A eficiência da remoção da cor variou entre 97-98%, com exceção dos 

rejeitos dos tingimentos com Yellow Erionyl RXL, onde se atingiu apenas eficiências de 65-

72% para os rejeitos com e sem auxiliares têxteis. 

 

 

2.3.1 Corantes ácidos 

Os corantes classificados como ácidos pertencem ao grupo de corantes aniônicos, que 

podem possuir de um a três grupos sulfônicos. Estes corantes possuem aplicações em fibras 

protéicas como lã e seda e em fibras sintéticas de poliamida, que devido aos seus grupos 

sulfônicos os tornam corantes solúveis em água (Barcellos et al., 2008). No processo de 

tingimento convencional o corante deve ser neutralizado (solução contendo cloreto, acetato, 

hidrogenossulfato, etc.) que possibilita fazer a ligação do corante na fibra através de troca 

iônica que envolve o par de elétrons livres dos grupos amino e carboxilato das fibras 

protéicas, na forma não protonada. Os corantes ácidos se caracterizam por ter em sua estrutura 

química baseada em compostos azo, antraquinona, triarilmetano, azina, xanteno, ketonimina, 

nitro e nitroso, que fornecem uma ampla faixa de coloração e grau de fixação (Ribeiro et al., 

2013).  
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O tingimento de fibras de poliamida ou fibras proteicas, com objetivo de colorir os 

substratos têxteis de forma homogênea e permanente, demanda um meio ácido para protonar 

os grupos aminas destas fibras e aumentar o esgotamento do banho de tingimento. Quanto 

maior o número de grupos sulfônicos existente na molécula do corante, menor o poder de 

saturação da fibra (Barcellos et al., 2008).  

 

 

2.3.2 Corantes diretos 

Os corantes diretos ou substantivos são compostos que são usados, principalmente, em 

materiais feitos a partir de celulose natural ou regenerada (algodão, couro e viscose). O 

requisito essencial para classificar o corante neste grupo é a sua substantividade, ou seja, sua 

absorção no material celulósico a partir de uma solução aquosa contendo sal (Hunger, 2003). 

Devido ao grande comprimento da cadeia e as várias ligações de hidrogênio entre as 

cadeias, a celulose do algodão é insolúvel em água, como é o caso de muitas moléculas 

similares menores. A mudança do pH do meio em que estas fibras estão inseridas causa a 

formação de regiões com carga negativa nas moléculas de celulose, gerando uma repulsão 

entre as cadeias poliméricas, resultando no inchamento da fibra (Carr, 1995). 

Como a adsorção dos corantes diretos a partir do banho de tingimento é promovida pela 

presença do sal, segue-se que após o tingimento estar completo e os materiais tingidos serem 

lavados, o principal fator que faz com que o corante permaneça na fibra seja removido. Deste 

modo, não é surpresa que o tingimento com corantes diretos tenha uma solidez ruim a 

lavagem e a outros tratamentos úmidos (Carr, 1995). 

 

 

2.3.3 Corantes dispersos 

Os corantes dispersos são caracterizados por serem insolúveis e permanecem em meio 

aquoso como uma dispersão. São utilizados no tingimento de fibras sintéticas hidrofóbicas, 

exemplo as fibras de poliéster. Inicialmente os corantes dispersos foram utilizados para o 

tingimento de fibras de acetatos de celulose, pois os corantes solúveis não possuem boa 
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afinidade às fibras de acetato de celulose. Estes corantes são utilizados ainda no tingimento de 

matérias a base de poliacrilonitrila e nylon (Guaratini e Zanoni, 2000). 

 

2.4 Fotocatálise heterogênea 

Com o rápido desenvolvimento da indústria têxtil e de tingimento, vem surgindo vários 

problemas ambientais. Na intensão de diminuir a agressão ao meio ambiente, vários métodos 

de tratamentos vêm se desenvolvendo, tais como o tratamento biológico, oxidação química, 

tratamento por ozônio, troca de íons, fotocatálise e adsorção, estão sendo amplamente 

investigados no processo de remoção de corantes de solução aquosa (Herrmann, 1999). 

O princípio da fotocatálise heterogênea envolve a ativação de um material semicondutor 

(TiO2 é o mais estudado) por luz solar ou artificial. Um semicondutor tem como 

características bandas de valência (BV) e bandas de condução (BC) sendo a região entre elas 

chamada de “band gap” (Nogueira e Jardim, 1998; Collazzo, 2009).  

A representação esquemática da partícula do semicondutor é mostrada na figura 2.1. 

 

Figura 2.1- Esquema representativo de um semicondutor. BV: Banda de Valência ; BC: 

Banda de condução. (Fonte : Nogueira e Jardim, 1998). 
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A absorção de fótons com energia superior a energia de “band gap” resulta na 

promoção de um elétron da banda de valência para a banda de condução com geração 

simultânea de uma lacuna (h+) na banda de valência. Estas lacunas mostram potenciais 

bastante positivos, na faixa de +2,0 a +3,5 V medidos contra um eletrodo de calomelano 

saturado, dependendo do semicondutor e do pH da solução (Herrmann, 1999). Este potencial 

é suficientemente positivo para gerar radicais OH a partir de moléculas da água adsorvidas na 

superfície do semicondutor, os quais podem subsequentemente oxidar o contaminante 

orgânico. A eficiência da fotocatálise depende da competição entre o processo em que o 

elétron é retirado da superfície do semicondutor e o processo de recombinação do par 

elétron/lacuna o qual resulta na liberação de calor (Nogueira e Jardim, 1998; Collazzo, 2009). 

O processo de fotocatálise heterogênea ocorre através das seguintes etapas (Herrmann, 

1999):  

I. Difusão dos reagentes para a superfície do catalisador;  

II. Adsorção dos reagentes na superfície;  

III. Reação na superfície;  

IV. Dessorção dos produtos;  

V. Difusão dos produtos da superfície.  

Os radicais livres hidroxilas podem ser gerados através da reação entre a vacância 

gerada e a água adsorvida na superfície do catalisador ou entre a vacância gerada e o grupo 

OH- adsorvido na superfície do catalisador, conforme é mostrado nas Equações (1) e (2) 

(Nogueira e Jardim, 1998; Herrmann, 1999): 

ℎ+
(BV) + H2O(ads)       • OH + H+                                                                      (1) 

OH-
(ads) + ℎ+

(BV)       • OH                                                                                (2) 

Os mecanismos de degradação não ocorrem exclusivamente através do radical 

hidroxila, mas também através de outras espécies radicalares derivadas do oxigênio(O2
-, HO2, 

etc.), formados a partir da captura de elétrons fotogerados. A eficiência do sistema reacional 

está diretamente relacionada às possíveis recombinações do par elétron-vacância, as quais 

transformam energia em calor, de acordo com a Equação (3), existindo, a necessidade de se 

retirar o elétron da banda de condução do meio reacional (Herrmann, 1999; Nogueira e 

Jardim, 1998). 
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e-
(BC) + h

+
(BV)            Calor                                                                                (3) 

Wang et al. (2016), diz que metais nobres e seus complexos (Pt, Rh, Ru, etc.) estão 

sendo muito estudados como catalisadores. Contudo, metais de transição e seus complexos 

(Co, Ni, Fe, etc.) e materiais inorgânicos (óxido, sulfeto, etc.) mostraram promissora atividade 

fotocatalítica na evolução de H2 a partir de soluções aquosas contendo fotosensibilizadores. 

Nos últimos anos, materiais à base de molibdênio, especialmente sulfetos e carbetos de 

molibdênio, têm atraído muito interesse de pesquisa pela reação de evolução do H2. 

Wang et al. (2016) sintetizou Mo2C por pirólise, calcinado a 650°C. Foram realizados 

estudos da capacidade fotocatalítica para evolução de H2 no Mo2C a partir da mistura da água 

em corante. Como resultado o sistema fotocatalítico exibiu promissor atividade de evolução 

de H2 mesmo sob irradiação de luz com comprimento de onda longo (480nm). 

Yue et al (2017), relatam em seu trabalho a produção do Mo2C através do processo 

hidrotermal, usando uma temperatura de reação de 180°C por 12h. Em seguida produziu um 

composto de Mo2C/ TiO2 por dispersão em etanol em um ultrasson com agitação contínua por 

24h. Esse composto híbrido foi utilizado na reação de fotocatálise para produção de 

hidrogênio. Resultando em uma heteroestrutura com alta eficiência fotocatalítica para 

produção de H2. 

Li et al (2013) em seu estudo, relataram o efeito do teor de Mo2C na estrutura e 

propriedades fotocatalíticas do composto Mo2C/ TiO2 na evolução do H2. Os resultados 

mostram que os fotocatalisadores Mo2C/TiO2 exibem coexistência de ambas as fases 

hexagonais para Mo2C e anatase-TiO2. O catalisador composto de  0,54% Mo2C/TiO2 não só 

apresenta maior atividade fotocatalítica, como também apresenta maior resistência a 

envenenamento por enxofre, em comparação com o anatase-TiO2 puro ou com referência ao 

Pd de 0,54% de Pd/TiO2.  

Apesar de se tratar de um material pouco estudado na área da fotocatálise, o carbeto de 

molibdênio, de acordo com a literatura, se comporta como um material promissor, tanto em 

sua composição pura como associado a outros materiais. 
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2.4.1 “Band gap” óptico 

O gap óptico é determinado pela extrapolação da porção linear da curva até a 

absorbância zero. Quando a energia do fóton é maior que o gap de energia, a absorção 

aumenta linearmente com o aumento da energia do fóton. A inclinação acentuada da porção 

linear da curva é causada pela absorção da difusão de carga da banda de valência para a banda 

de condução. A diferença de energia entre as bandas de valência e de condução é denominada 

de band gap, caracterizada por um certo vetor de momentum do cristal na zona de Brillouin. 

Para a energia do fóton menor que o gap de energia, a curva de absorbância torna-se diferente 

da linearidade, devido à absorção da difusão de carga relacionada a diferentes defeitos 

(Thongtem; Thongtem, 2016). Existem vários parâmetros que afetam o gap de energia, como 

a eletronegatividade dos íons de metais de transição, conectividade dos poliedros, defeitos, 

grau de cristalinidade, estrutura, tamanho dos cristalitos, impurezas, morfologias dos 

materiais e outros ( Keereeta, Thongtem, 2015) . 

Do ponto de vista econômico os fotocatalisados livres de metais nobres são desejáveis e 

estão sendo substituidos pelo uso de metais de transição (Co, Ni, Fe, etc.) juntamente com 

materiais a base de molibdênio para estudos de atividade de evolução e produção de H2 

(Wang et al., 2016). 

 Yue et al., (2017), estudaram a fotoluminescência do composto formado por 

Mo2C/TiO2. Conclui-se que a fotoluminescência é uma característica intrínseca da 

recombinação radiativa de portadores de carga do material. Com isso, pode-se observar que a 

intensidade dos picos de emissão do compósito é mais fraca do que do TiO2 puro, indicando a 

eficiente separação dos portadores de carga e o retardo na recombinação da interfase entre 

Mo2C e TiO2, assim aumentando os elétrons livres que participam da reação fotocatalítica. 

A teoria quântica da Energia fundamentada por Planck afirma que a energia de um 

único fóton E (J ou eV) é descrita pelas seguintes Equações (4)  e (5) (Elaziouti et al, 2015): 

                                          (4) 

                                           (5) 

Sendo h a constante de Planck (4,13566733. 10-15 eV.s), v é a frequência (s-1), c a 

velocidade da luz (2,99792458 ·1017 nm/s) e λ é o comprimento de (nm). 
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Quando abordamos a interação de fótons com a matéria às vezes é necessário conhecer 

a absorbância α (adimensional) da substância que está sendo investigada e esta pode ser 

expressa pela Equação (6), onde t’ é a espessura da amostra e A é a absorbância: 

                                    (6) 

A espessura t’ na Equação (6) não é bem definida quando trabalhamos com a 

reflectância difusa, já que a profundidade de penetração do feixe depende de vários fatores, 

tamanho de partícula, quantidade de material absorvente na amostra e densidade de 

empacotamento (Debeila et al., 2005). 

Por meio dos espectros de absorção na região do UV-visível é possível determinar o 

coeficiente de absorção por meio da medição da reflectância difusa utilizando o modelo de 

Kubelka-Munk, e este tipo de cálculo é usado principalmente para amostras em pó (YUE et 

al, 2017; Morales et al.,2007). A função de Kubelka-Munk F(R) é diretamente proporcional 

ao coeficiente de absorção (α) e o valor é calculado a partir Equação (7): 

                          (7) 

Através do conhecimento da reflectância difusa a energia de band gap (Egap) de um 

carbeto pode ser calculada pelo método proposto por Wood & Tauc (1972) (Yue et al, 2017; 

Morales et al.,2007). Conforme a Equação (8): 

                        (8) 

k é a constante de absorção que depende das propriedades do material e o expoente n 

pode assumir os valores de ½, 2, 3/2 e 3, dependendo da natureza da transição eletrônica: 

permitida direta, permitida indireta, proibida direta ou proibida indireta, respectivamente. 

Yue et al, 2017 relata em seu trabalho que o carbeto de molibdênio possui uma transição 

eletrônica permitida indireta, assumindo o valor do expoente n = 2.  
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2.5 Adsorção 

Quando duas fases imiscíveis são colocadas em contato, ocorre que a concentração de 

uma substância numa fase é maior na interfase do que no seu interior. Esta tendência de 

acumulação de uma substância sobre a superfície de outra se dá o nome de adsorção.  

Os constituintes de um sistema de adsorção são, adsorbato e adsorvente. O adsorbato é a 

substância que está sendo removida em meio líquido ou gasoso na interfase. O adsorvente 

pode ser sólido, líquido ou gás no qual o adsorbato se acumula (Kimura et al., 1999). 

O processo de adsorção é um dos mais populares em pesquisas para o tratamento de 

efluentes da indústria têxtil. É baseada na afinidade dos corantes pelo adsorvente. Os 

principais fatores que podem afetar a adsorção são: área superficial, interação corante-

adsorvente, tamanho de partícula, pH, temperatura e tempo de contato (Verma et al., 2012). 

A adsorção em fase líquida é usada para remover componentes orgânicos de água 

potável ou efluentes, impurezas coloridas de soluções de açúcar e óleos vegetais. Também 

pode ser usada como alternativa para processos de destilação, que demanda um consumo de 

energia elevado e em processos para recuperar produtos de reações de difícil remoção (Ameta 

e Ameta, 2017). 

O processo de adsorção não é de uso comum para o tratamento de efluentes, mas se faz 

necessário para uma melhor qualidade do efluente tratado, incluindo a redução da toxicidade, 

o que tem levado a um intensivo exame e uso do processo de adsorção de carvão ativado. A 

adsorção também tem sido proposta como uma etapa final para o tratamento da água que já 

recebeu tratamento biológico (Melo et al., 2014).  

Quando falamos em adsorção, pode-se identificar dois tipos: a adsorção física 

(fisissorção) e adsorção química (quimissorção). Esta diferença surge do modo com que o 

adsorbato interage com o adsorvente.  

A adsorção física, chamada também de fisiossorção ou adsorção de Van der Waals, 

como o próprio nome já diz, ocorre por forças de repulsão e dispersão, e forças eletrostáticas 

do tipo dipolo induzido. Este tipo de adsorção não é específica, e é facilmente reversível. 

Além disso, a adsorção física não altera as propriedades dos materiais, nem do adsorbato e 

nem do adsorvente. A energia de adsorção no caso da fisissorção é da ordem de ΔHad ≈ 5 a 10 

kcal/mol. Fenômenos de fisissorção geralmente formam sistemas de multicamadas (Atkins e 

Jones, 2006). 

A adsorção química, ou quimissorção, envolve interações químicas mais fracas do que 

ligações químicas propriamente ditas, mas leva à formação de um composto químico de 

superfície ou complexo de adsorção. É um processo bastante específico, já que é necessário 
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que haja uma interação bastante direcionada entre o adsorvente e o adsorbato para que ocorra. 

Tende a alterar as propriedades das substâncias envolvidas e envolve energias da ordem de 

ΔHad ≈ 10 a 100 kcal/mol (Atkins e Jones, 2006). 

Cheng et al (2017), estudaram a produção do carbono residual obtido pelo processo de 

produção do glutamato monosódico para uso no preparo de adsorbentes por aquecimento de 

microondas sob condições de spray ultrassônico. Para comparação da performance de 

adsorção de adsorventes preparados sob condições de spray ultrassônico, outro adsorvente foi 

preparado sob atmosfera de vapor sob as mesmas condições de experimentos. Como resultado 

o adsorvente preparado sob condições de spray ultrassônico, obteve melhores resultados na 

produção de carbono residual. 

Conforme Kimura et al (1999), observaram que microesferas de quitosana com grau de 

reticulação de 24% foram empregadas para adsorção dos corantes reativos Azul 2, Preto 5 e 

Laranja 16. A adsorção dos corantes reativos foi avaliada em função da acidez da solução e do 

tempo de contato com o adsorvente. Como resultado foi observado que as microesferas de 

quitosana foram mais efetivas na adsorção dos corantes reativos em meio ácido devido a 

protonação dos grupos amino estarem cationizados, sendo este o seu principal sítio de 

adsorção. Em meio alcalino, a diminuição da capacidade de adsorção é atribuida a redução 

dos grupos –NH3
+. 
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3. Síntese e caracterização de carbetos de molibdênio dopado com cobalto 

produzido em reator de leito fixo 

 

 

3.1 Introdução 

Na busca por novas tecnologias e materiais mais sustentáveis e maior viabilidade 

catalítica, novos materiais podem ser produzidos com os elementos químicos mais abundantes 

na terra, buscando a substituição dos elementos que já estão escassos e/ou raros, procurando 

suprir as necessidades sem perdas de qualidade no desenvolvimento da tecnologia (Vitale et 

al, 2015).  

A maioria dos catalisadores heterogêneos consiste em uma “espécie ativa” dispersa em 

um suporte. Essas espécies ativas estão influenciando diretamente a seletividade catalítica, 

enquanto o suporte está relacionado com o tamanho e a morfologia dos domínios das espécies 

(Schaidle et al, 2012).  

O carbeto de molibdênio, é um dos compostos mais importantes entre os carbetos de 

metais de transição, devido às suas propriedades físicas e químicas promissoras, como  alta 

temperatura de fusão, alta dureza, resistência corrosão e oxidação, alta resistência à abrasão e 

boa condutividade elétrica (Chen, et al, 2011), com isso tem recebido especial atenção 

principalmente na área de catálise heterogênea (Polliti, et al, 2013).  

Em especial o carbeto de molibdênio e cobalto em estudos apresentou uma atividade 

catalítica em reações de mudança de gás em meio aquoso, reação de hidrotratamento e na 

decomposição de metano (Izhar e Nagai, 2008). 

O método de preparação mais convencional herdado pela indústria metalúrgica envolve 

uma reação de compostos metálicos e carbono em altas temperaturas, acima de 1200K, para o 

Mo2C. Resultando em carbetos com baixas áreas superficiais não favorável para aplicações 

catalíticas. Um método de produção de carbetos de metais de transição é através da reação de 

temperatura programada com uma mistura de vazão de gases contendo carbono, está sendo 

muito utilizada, pois provoca o aumento da área superficial do carbeto (Liang et al, 2003). 

Assim, o objetivo deste capítulo é sintetizar o carbeto de molibdênio dopado com 

cobalto via reação gás-sólido em reator de leito fixo, como também caracterizar e estudar a 
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influência da variação da porcentagem de dopante na amostra e o método de produção do 

carbeto. 

 

 

3.1 Materiais e métodos 

A produção do Mo2C_Co procedeu em duas etapas: preparação do pó precursor e 

redução/carbonetação do precursor em reator de leito fixo com vazão de gases de H2 e CH4. O 

procedimento de cada etapa está descrito a seguir.  

 

 

3.1.1 Síntese dos precursores pelo método químico via úmida 

Os reagentes utilizados no preparo do precursor foram o molibdato de amônio (CRQ 

99%) e nitrato de cobalto II (Sigma-Aldrich, 97%). Os reagentes precursores foram pesados 

para as proporções de 5% e 10% de íons cobalto, onde sua mistura foi realizada em um 

béquer com cerca de 42mL de água deionizada a 80°C sobre agitação magnética (Izhar e 

Nagai, 2008). Após a mistura dos reagentes foi esperado a total evaporação da água. Para 

posterior secagem do material precursor em forno mufla a uma temperatura de 70°C por cerca 

de 10h. 

 

 

3.1.2 Síntese do carbeto de molibdênio dopado com cobalto em reator de leito fixo 

O pó precursor foi sintetizado em um forno de leito fixo equipado com controlados de 

temperatura e vazão de gases. O forno é composto por um tubo de alumina posto em contato 

direto com a zona de aquecimento do forno. A reação foi realizada a 750°C, sob vazão de 

12,5L/h de CH4 e 237,5 L/h de H2 a pressão de 1atm. Antes da reação foi passado gás argônio 

para que haja a remoção de possíveis contaminantes do interior do tubo de alumina. A vazão 

de argônio foi mantida constante em 10mL/min da temperatura ambiente até 150°C, com taxa 

de aquecimento de 5°C/min. Quando se atinge a temperatura de 150°C interrompemos a 

vazão de argônio para a mistura dos gases 5% CH4/ 95% H2. O forno permanece no patamar 
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por 180 minutos, após esse período de tempo a mistura de gases é substituída por argônio para 

que não ocorra a oxidação da amostra até o forno atingir a temperatura ambiente (Araújo, et 

al. 2017). O pó resultante é então retirado do reator e armazenado para posteriores análises.  

A Fígura 3.1 apresenta o fluxograma com as etapas de síntese, produção e 

caracterização do carbeto de molibdênio dopado com cobalto. 

 

Fígura 3.1: Fluxograma com as etapas de síntese e produção do carbeto de molibdênio 

dopado com cobalto.  

 

3.2 Caracterização  

Inicialmente o material precursor foi caracterizado por análise térmica gravimétrica em 

um aparelho da NETZSCH5, com vazão de 50ml/min de nitrogênio da temperatura ambiente 

até 800°C usando uma taxa de aquecimento de 5°C/min. Posteriormente, o carbeto de 

molibdênio dopado com cobalto foi caracterizado por difração de raios X em equipamento 

Bruker D8 Advance Davinci, com Tubo de Cu Kα; (40 KV, 40 mA) a um passo de 0,01° e 

uma velocidade de 1°/min entre 10 a 80° e a área superficial do pó medida usando a técnica 
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por BET de adsorção/dessorção de N2 em Micromeritcs ASAP 2420. A distribuição de 

tamanho de partícula foi analisada por granulometria em Microtrac Modelo S3500. Para o 

estudo da morfologia das amostras foi realizada a metalização do pó em aparelho Emitec 

K550x e as micrografias em LEO1430 ZEISS. 

 

 

3.3 Resultados e Discussões 

Na Figura 3.2 está apresentada a curva TG/DTG para o material precursor de molibdato 

de amônio dopado com 10% de nitrato de cobalto.  

Pode ser observada a ocorrência de três etapas de perda de massa. O primeiro pico 

correspondendo ao intervalo de temperatura de 50 – 150°C apresentou uma perda de massa de 

cerca de 7%, que pode ser atribuída a perda de água livre e amônia que ainda estavam 

presentes na amostra (Kovács,2016). 

O segundo evento térmico referente a faixa de temperatura de 161 – 230°C obteve uma 

perda de massa de 6,3% que pode ser atribuída á liberação de oxigênio e compostos 

nitrogenados (NOx) presentes na mistura de reagentes (Boukhlouf et al, 2016). 

  Analisando o terceiro evento térmico entre o intervalo de 238 – 329°C com uma perda 

de massa de 6,9% atribuído ao início da cristalinidade da amostra, também estando 

possivelmente associado a decomposição do nitrato de amônio formado temporariamente pela 

mistura dos reagentes nas interfases de grãos no momento da síntese, podendo favorecer a 

formação de óxidos mistos (Boukhlouf et al, 2016), nessa temperatura há formação da fase 

ortorrômbica do óxido de molibdênio, estrutura predominante nessa mistura de materiais 

(Kovács,2016).  Obteve-se uma perda de massa total de 20%. A partir de aproximadamente 

400°C a massa da amostra tornou-se estável. 
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Figura 3.2- Análise térmica TG/DTG do precursor de molibdato de amônio com nitrato de 

cobalto. 

Boukhlouf et al (2016), em seu estudo sobre a atividade catalítica do molibdato de Ni 

ou Co, identificaram na análise termogravimétrica de seu material na forma de óxido que 

houve uma perda de massa em torno de 11,9%, com liberação de água, compostos 

nitrogenados e amoniacais.   

A Figura 3.3 faz referência a estrutura ortorrômbica do carbeto de molibdênio 

identificada pela carta ICSD 018205 do programa X’Pert HighScore Plus. 

 

Figura 3.3: Estrutura ortorrômbica, característica do carbeto de molibdênio. 
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A Figura 3.4 apresenta os difratogramas de raios X referentes a carbonetação dos 

precursores de molibdatos de amônio sem e com o dopante nitreto de cobalto, nos percentuais 

de 5% e 10%. Os difratogramas foram obtidos entre os ângulos de 10-80°. 
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Figura 3.4- Difratograma de raios X para as amostras dos carbetos de molibdênio. (a) 

Mo2C_Co 5%, (b) Mo2C_Co 10%, (c) Mo2C sem dopante. 

De acordo com a Figura 3.4 foi identificada a presença dos picos característicos do 

carbeto de molibdênio com a fase β-Mo2C (200) de estrutura ortorrômbica (Figura 3.3), 

conforme a carta ICSD 018205 do programa X’Pert HighScore Plus, em todas as amostras, 

que relata a existência de um forte caráter metálico conforme relato de Polliti, et al, (2013).  

Na Figura 3.4 (a), (b) e (c), podemos encontrar os picos característicos do carbeto de 

molibdênio nos ângulos de 38°, 40° e 63° coincidindo com os picos referentes ao carbeto de 
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molibdênio dopado com cobalto que também se encontram nessa mesma angulação, estando 

em conformidade com Izhar e Nagai (2008) que estudaram o carbeto de molibdênio com 

cobalto para fins catalíticos em células combustíveis e identificaram os picos caracteristicos 

desse material em aproximadamente 37°, 43° e 63,1°. 

Por se tratar de um baixo percentual de cobalto dopado nas amostras, este não ficou 

perceptível na análise de DRX, ou provavelmente pode ter ocorrido a sobreposição dos picos 

referentes ao cobalto nos picos de carbeto de molibdênio, ou seja, o plano cristalográfico 

referente a fase cristalina do cobalto coincidiu com o plano cristalográfico identificado quanto 

ao carbeto de molibdênio.  Outro fator do não aparecimento dos picos característicos do 

cobalto metálico pode ser explicado devido ao baixo rendimento desse metal na reação de 

produção de carbeto via gás-sólido, cerca de 19%.  

Em estudos realizados por Liang et al (2003), relatam que em misturas bimetálicas 

variando em 5, 10, 15 e 20% de cobalto por amostra, as porcentagens inferiores a 15%, não 

aparecem os picos característicos a fase cristalina do cobalto metálico nas análises de difração 

de raios-X. Com isso, pode ser justificado o não aparecimento dos picos referentes ao cobalto 

metálicos nos difratogramas da Figura 3.3.  

Desta forma nas três amostras analisadas por DRX ficou evidente a organização dos 

picos que caracteriza materiais cristalinos e de pequenos tamanhos de partículas, apresentando 

uma única fase de carbeto de molibdênio ortorrômbico, que é decorrente da técnica de síntese 

de reação gás-sólido. Estas propriedades foram confirmadas nas análises de granulometria a 

laser, com o aumento da quantidade de dopante utilizado foi observada a diminuição dos 

tamanhos das partículas do Mo2C para Mo2C_Co com 5 e 10%. 

As Figuras 3.5, 3.6 e 3.7 trazem as curvas de tamanho de aglomerados de partículas por 

granulometria a laser em microns, para as amostras de carbetos de molibdênio sem dopante e 

dopados com cobalto a 5% e 10%. 

Os valores para cada porcentagem de aglomerado por amostra estão discriminados na 

Tabela 3.1. 
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Figura 3.5- Gráfico de granulometria para amostra Mo2C sem dopante. 

 

 

Figura 3.6 - Gráfico de granulometria para amostra Mo2C_Co a 5% 
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Figura 3.7 - Gráfico de granulometria para amostra a Mo2C_Co a 10%. 

 

Na Figura 3.5 está apresentada a curva de análise de granulometria para a amostra de 

carbeto de molibdênio sem dopante. Pode ser observado um comportamento da curva como 

bimodal o que remete a dois intervalos de aglomerados diferentes, com uma distribuição 

média em volume de 185.7 μm.  

Para a curva da amostra Mo2C_Co 5%, foi evidenciado um comportamento 

monomodal, sendo obtido um valor de distribuição média em volume de aglomerado de 

34,67μm, remetendo a uma distribuição mais homogênea entre as partículas, ao comparar 

com os resultados obtidos para a amostra sem dopante. 

Para a amostra Mo2C_Co a 10%, demonstrou em sua curva um comportamento de 

distribuição de aglomerados monomodal, com uma distribuição média em volume de 30,21 

μm, ao fazer a comparação entre as curvas de Mo2C_Co a 10% e da amostra Mo2C_Co 5%, 

pode-se identificar o estreitamento da curva com o aumento do teor de cobalto, com isso 

diminuindo os diâmetros médios de aglomerados. 

Ao avaliar as três amostras com e sem dopante, pode-se constatar que o aumento da 

quantidade de cobalto nas amostras auxiliou na diminuição dos diâmetros de aglomerados, 

conforme relatado na tabela 3.1, consequentemente houve a diminuição nos tamanhos de 

partículas, que está diretamente relacionado com o método de reação de carbonetação gás-
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solido. Chen et al, 2011 relatou em seu trabalho que para o carbeto de molibdênio obtido por 

reação termal simples a diminuição dos seus tamanhos de partículas ocasiona uma melhor 

estabilidade térmica e resistência a oxidação a temperaturas em torno de 450°C. 

Tabela 3.1: Dados de distribuição de Diâmetro médio de aglomerados por granulometria 

a laser. 

AMOSTRAS Diâmetro 

médio em 

volume(μm) 

D10 (μm) D50 (μm) D90 (μm) 

Mo2C 185.7 2.79 172.9 361.5 

Mo2C_Co 5% 34.67 6.47 21.25 62.09 

Mo2C_ Co 10% 30.21 9.3 21.7 48.07 

 

No estudo da adsorção de gás e medição da área superficial, têm-se as isotermas de 

adsorção e dessorção dos carbetos de molibdênio dopados com cobalto e ao comparar com os 

modelos sugeridos pela IUPAC (ERTL, et al., 2008), é possível identificar a que modelo 

proposto elas se adéquam mais.  

Nas duas Figuras 3.8 e 3.9, para as amostras de Mo2C_Co com 5% e 10%, foi obtido 

curvas com comportamentos semelhantes, onde o primeiro ponto de inflexão da curva, 

identificado por (I) indica que a adsorção foi iniciada, este ponto ocorre quando há a formação 

da primeira camada de gás adsorvido com o aumento da pressão relativa, com isso, seguindo a 

formação da segunda e demais camadas até que se atinja o ponto de saturação, aqui 

identificado com o ponto de inflexão (II), estas características remota a existência de uma 

isoterma do tipo II conforme IUPAC para materiais não porosos. 
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Figura 3.8- Isoterma de análise de área superficial por BET da amostra Mo2C_Co 5% 
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Figura 3.9 - Isoterma de análise de área superficial por BET da amostra Mo2C_Co 10% 

Foi encontrado comportamentos semelhantes nas Figuras 3.8 e 3.9 para o Mo2C_Co (5 e 

10%), eles apresentaram isotermas similares ao tipo II com uma histerese insignificante.  
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As isotermas do tipo II também são características de materiais não porosos ou 

macroporosos, o que está em concordância com as análises de MEV onde não foi perceptível 

a presença de porosidade. 

O aumento na quantidade de cobalto influência nos valores de área superficial por BET, 

de acordo com os valores de área superficial entre os cabertos com 5 e 10% de cobalto 

aumentou de 41,156 para 84,318m2/g, respectivamente. O cobalto é o responsável pela 

mudança na forma dos grãos de Mo2C e na diminuição de distribuição granulométrica. Como 

este material não possui micro ou mesoporos, concluímos que a presença do cobalto tem 

grande influência na área superficial e no tamanho e forma do grão. 

Cheng e Huang (2010) em sua pesquisa relatam que o acréscimo de cobalto ao carbeto 

de molibdênio aumenta gradativamente o valor de área superficial da amostra, relatando que 

na proporção de 10% de cobalto na amostra de carbeto apresentou uma área de superfície de 

28,47m2/g e na proporção de 20% de cobalto no carbeto apresentou uma área de 33,12m2/g. 

Essa diferença de valores pode ser explicada de acordo com o método de síntese de produção 

do carbeto, que foi realizada a uma temperatura de 450°C em reator de quartzo. 

As Figuras 3.10, 3.11 e 3.12 estão apresentadas as microscopias eletrônicas de 

varreduras para as amostras dos pós precursor, do carbeto dopado com 5% de cobalto e do 

carbeto dopado com 10% de cobalto, respectivamente. 
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Figura 3.10 - Microscopia eletrônica de varredura do pó precursor heptamolibdato de 

amônio dopado com 10% de nitrato de cobalto com um aumento de 10.000 vezes. 

Na Figura 3.10 pode-se observar o aglomerado das partículas do pó precursor, este 

possuindo um formato de plaquetas de tamanhos irregulares. 

As Figuras 3.11 e 3.12 referentes as microscopias dos materiais Mo2C_Co 5% e 

Mo2C_Co 10%, respectivamente, apresentam a região demarcada onde foram realizadas as 

análises de EDS. 

A Figura 3.11 mostra a microscopia eletrônica de varredura do carbeto de molibdênio 

dopado com 5% de cobalto, nesta figura encontra-se indicado por um círculo a região que foi 

realizada a análise de EDS. Observa-se um aglomerado de partículas de tamanhos e formatos 

irregulares, demonstrando a mudança de fase em relação a morfologia do pó precursor. Na 

microscopia apresentada na Figura 3.12 referente ao Mo2C_Co 10% que está indicada por um 

círculo a região onde foi reaizada análise de EDS. Fica evidente a mudança de fase em relação 

ao precursor, onde tem-se a predominância de pequenas partículas em forma de bastonetes, 

mais ainda existindo aglomerados de partículas de formato de plaquetas irregulares.  

 

Fígura 3.11 - Microscopia eletrônica de varredura do pó de carbeto de molibdênio 

dopado com 5% de cobalto com um aumento de 20.000 vezes. 
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Estas partículas de formatos diferentes são compostas predominantemente por 

molibdênio e cobalto, conforme observado no mapeamento por EDS (Tabela 3.2), a diferença 

na forma dos grãos está relacionada ao alto grau de anisotropia na produção dos carbetos pelo 

método de reação gás-sólido. 

Não foi possível identificar características de micro ou mesoporos nas amostas do 

precursor, Mo2C_Co (5%) e Mo2C_Co (10%). 

 

 

Fígura 3.12 - Microscopia eletrônica de varredura do pó de carbeto de molibdênio 

dopado com 10% de cobalto com um aumento de 20.000 vezes. 

 

Nas análises de mapeamento por EDS pode-se confirmar a presença do cobalto 

distribuído pela amostra de forma homogênea tanto nas partículas dos aglomerados como nas 

partículas em forma de bastonetes. Os valores quantificados estão descriminados na Tabela 

3.2. 

Tabela 3.2: Dados de quantificação de EDS para as amostras de carbeto de molibdênio 

dopados com 5 e 10% de cobalto.  
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Amostras %Co %Mo 

Mo2C_Co (5%) 4,45 95,55 

Mo2C_Co (10%) 8,12 91,88 

 

3.4 Conclusões 

O processo de síntese por via úmida e produção dos carbetos de molibdênio dopados 

com cobalto em reator de leito fixo se mostrou eficiente diante das caracterizações realizadas 

por MEV, EDS e DRX, onde foi constatada a presença das fases e picos característicos desse 

material. 

No estudo da área superficial por BET e da morfologia das amostras em pó, foi possível 

confirmar a natureza não porosa do material. A medida que a quantidade de dopante foi 

aumentada observamos a formação das partículas em formato de bastonetes e a diminuição 

dos tamanhos de partículas, onde a composição predominante foi de molibdênio impregnado 

com cobalto. 

Portanto, o método de reação gás-sólido, favoreceu a interação das fases na produção 

dos carbetos, com isso tem influência na estrutura, tamanho de partícula e diminuição da área 

superficial em concordância com o aumento da quantidade de dopante por amostra, assim 

intervindo nas características dos carbetos. 
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4.  Síntese e caracterização de carbetos de molibdênio dopados com 

níquel  

 

 

4.1 Introdução 

 Com o aumento na demanda por novas tecnologias e materiais mais sustentáveis e por 

uma maior viabilidade, novos materiais podem ser produzidos com os elementos químicos 

mais abundantes na terra, buscando a substituição dos elementos que já estão escassos e/ou 

raros, assim, procurando suprir as necessidades sem perdas de qualidade no desenvolvimento 

da tecnologia (Vitale et al, 2015). 

 Nas últimas décadas os carbetos de metais de transição têm recebido especial atenção 

na área de catálise heterogênea, devido suas propriedades físicas e químicas (Polliti, et al, 

2013). Os carbetos de metais de transição como os de tungstênio e de molibdênio, foram 

caracterizados por apresentar excelente atividade catalítica, esses carbetos são mais 

abundantes do que os catalisadores de metal nobre. Os WC e Mo2C exibem uma atividade 

catalítica estável a elevadas pressões, á baixas pressões sua atividade diminui podendo ocorrer 

a sua oxidação por CO2 (Cheng e Huang, 2010). 

 O carbeto de molibdênio (Mo2C) é um material catalítico de baixo custo, inicialmente 

foi usado como ativo na reforma de hidrocarbonetos devido sua estrutura eletrônica ser do 

tipo de metais nobres e sua alta resistência (Shah, et al, 2015).  O Mo2C possui uma elevada 

área superficial e elevada atividade para hidrogenação de CO, possuindo potencial catalítico 

também para produção de hidrogênio (Miyamoto, et al, 2009).  

Recentemente, o Mo2C apresentou resultados promissores quando utilizado como fase 

ativa, como pó de pellete/membrana, para a produção de eletrodos para a detecção de diversas 

substâncias, dispositivos de armazenamento de energia de alto desempenho, aumentar a 

molhabilidade e condutividade térmica de compósitos, adsorção de compostos de enxofre e 

nitrogênio de combustíveis líquidos, e para a permeação de hidrogênio em membrana densa 

de vanádio (Zhang e Zhang, 2018; Samdani et al., 2018; Kang et al., 2013; Mambrini et al., 

2012; Gade et al., 2011). 
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A adição do níquel (Ni) ao catalizador Mo2C, teve como intuito a melhoria de seu 

desempenho catalítico, tendo como principais aplicações a reforma a vapor do etanol 

(Miyamoto, et al, 2009) reforma a vapor do metanol, deslocamento de água e gás, 

eletrocatálise e formação de coque entre outros processos. Além disso o Ni e Mo são 

conhecidos na formação de ligas com alta resistência a corrosão (Zou, et al, 2016; Shah, et al, 

2015; Cheng e Huang, 2010). Nagai e colaboradores descreveram a análise de várias 

composições da mistura de nitrato de níquel e heptamolibdato de amônio a várias 

temperaturas, a 453K, obteve como melhores resultados a composição de 25% de Ni na 

amostra ao comparar com a atividade catalítica de uma amostra do catalisador de Cu-Zn. 

A síntese do carberto via reações gás-sólido, ao contrário da rota metalúrgica 

tradicional, produz pós com tamanho, forma e estruturas controlados devido à maior interação 

fluido-partícula do que outras rotas de processamento. Assim como, a difusão das espécies 

acontece em estado gasoso, o que aumenta a transferência de massa (Araújo et al, 2017). 

Por se tratar de um processo bem conhecido, a sintese de produção de carbetos 

desempenha um importante papel nas propriedades finais dos carbetos como em sua estrutura 

cristalina. Uma maior discussão envolve o processo de dopagem, ou seja, adição de um 

segundo metal a estrutura do carbeto, gerando efeitos nas suas propriedades finais.  Como 

exemplo de alguns métodos de dopagem  tais como:  a mistura física dos reagentes molibdato 

de amônio com nitrato de cobalto em almofariz, dissolução dos reagentes em solução aquosa 

com posterior secagem, método de co-precipitação do molibdato de amônio com nitrato de 

cobalto em solução, entre outros (AL-Megren et al., 2005) (AL-Megren et al, 2007) 

Vários métodos de síntese são usados para produzir carbeto, Stux et al. (2008), 

utilizaram o método de síntese Pechini para produzir carbetos de molibdênio e níquel, afim de 

identificar os eventos térmicos do material precursor, como também estudar a sua 

carburetação em diferentes temperaturas e mistura de gases.  

 Um dos fatores que pode influenciar no desempenho dos catalisadores com níquel em 

sua composição, é a temperatura de sinterização, essa temperatura pode diminuir os tamanhos 

das partículas de níquel aumentando a dispersão sobre a superfície do Mo2C (Shah, et al, 

2015). 
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 Diante do apresentado, o objetivo deste capítulo é apresentar resultados obtidos da 

produção de carbetos pelo método de reação gás-sólido em reator de leito fixo com diferentes 

porcentagens de níquel como dopante, e caracterizar estrutural e termicamente o material.  

4.2 Materiais e Métodos 

 Os reagentes utilizados no preparo do precursor foram o molibdato de amônio (CRQ, 

99%) e nitrato de níquel hexahidratado (VETEC, 99%), na porcentagem de 5 e 10% em massa 

de íons de níquel.  

 Os pós dos carbetos de molibdênio dopados com níquel foram caracterizados por 

análise de difração de raios X em equipamento Bruker D8 Advance Davinci, com Tubo de Cu 

Kα; (40 KV, 40 mA) a um passo de 0,01° e uma velocidade de 1°/min entre 10 a 90°, área 

superficial por BET em Micromeritcs ASAP 2420, tamanho de partícula por granulometria 

da Microtrac Modelo S3500, análise dilatométrica em forno dilatométrico NETZSCH modelo 

DIL 402PC sob atmosfera de argônio e análise da morfologia dos materiais por microscopia 

eletrônica de varredura. 

 

Fígura 4.1: Fluxograma com as etapas de síntese e produção do carbeto de molibdênio 

dopado com níquel.  
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4.2.1 Sínteses dos precursores por via úmida 

Os reagentes precursores foram pesados para as proporções de 5% e 10% em massa de 

íons de níquel, onde sua mistura foi realizada em um béquer com cerca de 42ml de água 

deionizada a 80°C sobre agitação magnética. Após a mistura dos reagentes foi esperado a 

total evaporação da água, para posterior secagem do material precursor em mufla a uma 

temperatura de 70°C por cerca de 7h. 

 

 

4.2.2 Sínteses do carbeto de molibdênio dopado com níquel em reator de leito fixo 

 O pó precursor foi sintetizado em um forno de leito fixo, em navícula de alumina, a 

uma temperatura de patamar de 700°C, sob atmosfera de CH4/H2 na proporção de 1:5 

(Medeiros, et al, 2001). Para a constatação de que houve a formação do carbeto, foi realizada 

análise de DRX para identificação das fases características. 

 

 

 

4.3 Resultados e Discussões 

Na Figura 4.2 está apresentada a análise termogravimétrica e análise térmica diferencial 

para o material precursor de molibdato de amônio dopado com 10% de nitrato de níquel.  
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Figura 4.2 - Análise térmica TG/DTG do precursor de molibdato de amônio com nitrato 

de níquel. 

Ao analisarmos a Figura 4.2 pode-se observar suaves eventos característicos das perdas 

de massa que o precursor sofreu ao longo da curva térmica. 

Ao analisarmos a curva DTG, encontramos quatro picos mais significativos, estando a 

maioria dos eventos térmicos encontrados relacionados ao molibdato de amônio. O primeiro 

evento na faixa de temperaturas entre 50–200°C está relacionado a perda de água livre e 

amônia presente no precursor obtido por via úmida, com uma perda inicial de massa de 4%. 

Entre 209- 280°C teve a ocorrência de dois eventos exotérmicos estando estes atribuídos a 

decomposição térmica da amônia e dos compostos nitrogenados (NH4
+) presentes nos 

reagentes, com uma perda de massa de 5 e 2%, respectivamente. Um quarto evento está entre 

293 – 361°C com uma perda em massa de 2% referente a decomposição total do molibdato de 

amônio se reduzindo a MoO3. Com isso, foi observado uma perda de massa total de 17,86%.  

Ao final da análise, a partir da temperatura de 370°C, o material começa a estabilização 

mássica, onde ocorre a redução total do sólido a óxido (Baklanova, Et al 2017), conforme 

reação abaixo: 

(NH4)6Mo7O24.4H2O              7MoO3 + 6NH3 + 7H2O    (1) 
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A Figura 4.3 apresenta os difratogramas referentes a carbonetação dos precursores de 

molibdatos de amônio sem e com dopante nitreto de níquel. Estes foram obtidos entre os 

ângulos de 10-80° nos percentuais de 5% e 10% do dopante, cujas reações ocorreram nas 

temperaturas de 700°C.  
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Figura 4.3 - (a)Difratograma de raios X para a amostra de carbeto de molibdênio sem 

dopante. (b) Difratograma de raios X para a amostra de carbeto de molibdênio com 5% de 

níquel (c) Difratograma de raios X para a amostra de carbeto de molibdênio com 10% de 

níquel.  

 Na Figura 4.3 (a) está apresentado o difratograma do Mo2C sem dopante, onde foi 

identificado a estrutura do tipo ortorrômbica e os picos característicos do carbeto nos 
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seguintes planos cristalográficos (021), (200), (121), (040) e (240) usando como referência a 

carta ICSD 018205 do programa X’Pert HighScore Plus.  

 Ao comparar os três difratogramas foi identificada a presença dos picos característicos 

do carbeto de molibdênio (Mo2C) tanto na amostra dopada com 5% quanto na amostra de 

10% de níquel, com estrutura ortorrômbica (Polliti, et al, 2013).  

Conforme Yang (2016) e Shah et al (2015), o pico referente ao níquel metálico e/ou 

NiMo aparecem em torno do ângulo de 44° e 51,8°.  Especificamente, os picos característicos 

de níquel são observados em ângulos de 44,5 ° do plano (111), 51,8 ° do plano (200) e 76,8 ° 

do plano (220), tanto no níquel metálico como no NiMo metálico. Esses autores indicaram 

que altas temperaturas são favoráveis à formação de níquel metálico ou solução sólida NiMo. 

Nenhum desses materiais foi encontrado em nossas amostras, indicando que o níquel 

desempenha o papel de dopante na estrutura ortorrômbica do Mo2C. 

As Figuras 4.4, 4.5 e 4.6 correspondem as análises de tamanho de partícula por 

granulometria a laser das amostras de carbetos sem dopante e com as porcentagens de 

dopantes de 5 e 10% de níquel. 

 

Figura 4.4 - Gráfico de granulometria para amostra Mo2C sem dopante. 
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Figura 4.5 - Gráfico de granulometria para amostra Mo2C_Ni 5%. 

 

Figura 4.6 - Gráfico de granulometria para amostra Mo2C_Ni 10%. 

Os valores para cada porcentagem de aglomerado por amostra estão discriminados na 

Tabela 4.1. 

Na Figura 4.4 está apresentada a curva de análise de tamanho de partícula para a 

amostra de carbeto de molibdênio sem dopante. Pode ser observado um comportamento da 

curva como bimodal o que remete a dois intervalos de aglomerados diferentes, com uma 

distribuição média em volume de 185,7 μm. Para a curva da amostra Mo2C_Ni 5%, foi 
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evidenciado um comportamento monomodal, sendo obtido um valor de distribuição média em 

volume de aglomerado de 32,22μm.  

Para a amostra Mo2C_Ni a 10%, demonstrou em sua curva um comportamento de 

distribuição de aglomerados monomodal, com uma distribuição média em volume de 27,08 

μm. Comparando as duas curvas observa-se que o aumento do teor de níquel provoca o 

estreitamento da curva de distribuição do diâmetro do grão, o que significa que na amostra 

Mo2C-10% Ni há mais grãos com diâmetro próximo à média do que seria esperado encontrar 

nas amostras Mo2C e Mo2C-5% Ni. 

Tabela 4.1: Dados de distribuição de Diâmetro médio de aglomerados por granulometria 

a laser. 

AMOSTRA Diâmetro 

médio em 

volume(μm) 

D10 (μm) D50 (μm) D90 (μm) 

Mo2C 185,7 2,79 172,9 361,5 

Mo2C_Ni a 5% 32,22 7,14 21,16 54,38 

Mo2C_Ni (10%) 27,08 6,22 14,44 42,57 

 

No estudo da adsorção de gás e medição da área superficial, foi observado as isotermas 

de adsorção e dessorção dos carbetos de molibdênio dopados com níquel e ao comparar com 

os modelos sugeridos pela IUPAC (ERTL, et al., 2008), é possível identificar a que modelo 

proposto elas se adéquam mais.  

Nas duas Figuras 4.7 e 4.8, para as amostras de Mo2C_Ni (5 e 10%), foram obtidos os 

mesmos comportamentos de curva, são isotermas semelhantes ao modelo do tipo II, conforme 

IUPAC, onde o primeiro ponto da curva, identificado por (I) indica que a adsorção foi 

iniciada, este ponto ocorre quando há a formação da primeira camada de gás adsorvido com o 

aumento da pressão relativa, com isso, seguindo a formação da segunda e demais camadas até 

que se atinja o ponto de saturação, aqui identificado com o ponto de inflexão (II), essa 

isoterma é característica de materiais não porosos. 
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Yang (2016) em seu trabalho obteve uma área superficial por BET para o carbeto de 

molibdênio dopado com níquel e grafeno de 68,8m2/g, ele afirma que este valor de porosidade 

na estrutura facilita a difusão iônica e maximiza o processo de transferência de carga.  

Miyamoto (2009) realizou análises de área superficial por BET em seu trabalho para a 

composição de 25% de Ni e 75% de Mo, obtendo um valor de 94m2/g, observou que ao 

aumentar a temperatura de carburação essa área superficial diminuiu e em contrapartida 

aumentou o tamanho de grão do seu material.   
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Figura 4.7 - Análise de área superficial por BET da amostra Mo2C_Ni 5% 

Na Tabela 4.2 estão apresentados os valores da área superficial por BET para as 

amostras dos carbetos com 5 e 10% de dopantes. Ao comparar os valores encontrados com a 

literatura, podemos dizer que estes estão em concordância. Com a diminuição do tamanho 

médio de aglomerados houve o aumento das áreas superficial das amostras. 
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Figura 4.8 - Análise de área superficial por BET da amostra Mo2C_Ni 10%. 

Tabela 4.2: Valores de área superficial, volume de poros e tamanho de poros. 

Amostras 

Área 

superficial por 

BET (m2/g) 

Área 

superficial por 

Langmuir (m2/g) 

Volume de Poros 

por BJH (cm³/g) 

Tamanho de 

Poros por 

BJH(Å) 

Mo2C_Ni 5% 67,3612 209,9749 0,078471 48,100 

Mo2C_Ni 10% 94,2670 249,6995 0,106977 45,028 

  

De acordo com as análises de microscopia eletrônica de varredura, apresentada na 

Figura 4.9 para o teor de 5% de níquel na amostra de carbeto. Pode ser observado a formação 

de partículas aglomeradas, em sua grande maioria com partículas de formato de plaquetas 

e/ou esferóides de tamanhos heterogêneos correspondendo ao carbeto de molibdênio, ocorreu 

também a presença de partículas em formato de bastonetes, o que provavelmente esteja 

relacionado a agregação do níquel metálico ao molibdênio. 

Na Figura 4.10, ficou mais evidente a formação de partículas menores em relação a 

amostra com 5% de dopante decorrente do aumento do percentual de níquel, estas com 
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formato esferóides em sua grande maioria, sendo atribuído ao carbeto de molibdênio, tendo a 

presença de partículas em forma de bastonetes. Não ficou evidente de acordo com as imagens 

de microscopia que estes materiais possuem porosidade, estando em conformidade com as 

análises de área superficial por BET. 

O teor de níquel nas amostras também está associado a uma diminuição no diâmetro 

médio de aglomerado, indicando que o níquel desempenha um papel catalisador na formação 

de Mo2C por reação gás-sólido (Al-Megren et al., 2005), controlando a taxa de formação do  

grãos de tal forma que os núcleos Mo2C formados coalescessem em aproximadamente a 

mesma taxa, o que nos leva a concluir que a taxa de formação de Mo2C é mais lenta do que a 

coalescência dos grãos na ausência de níquel. Isso vale para as condições de reação adotadas 

em nossos experimentos (700ºC e pressão atmosférica). 

 

Figura 4.9- Microscopia eletrônica de varredura da amostra em pó do carbeto de 

molibdênio dopado com 5% de níquel. 
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Figura 4.10- Microscopia eletrônica de varredura da amostra em pó do carbeto de 

molibdênio dopado com 10% de níquel. 

 

A Figura 4.11 corresponde a análise de EDS pontual para a amostra do pó de carbeto 

dopado a 10% de níquel. Através dessas imagens foi possível observar que o níquel se 

encontra distribuído pela amostra de maneira homogênea e não somente na superfície, 

indicando a ausência de um compósito bifásico. 

 

Figura 4.11- Resultados da análise de EDS para o pó de carbeto de molibdênio dopado a 

10% de níquel. 
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Na Tabela 4.3 estão discriminados os valores das porcentagens de dopantes através da 

análise de EDS, considerando algum erro experimental, podemos dizer que são valores de 

dopantes bem próximos dos calculados. 

Tabela 4.3: Dados da análise de EDS para as amostras de carbetos dopados com 5 e 10% de 

níquel. 

Amostras %Ni %Mo 

Mo2C_Ni (5%) 5,88 94,12 

Mo2C_Ni (10%) 11,06 88,94 

 

 

4.4 Conclusões 

 O processo de produção dos carbetos de molibdênio dopados com níquel em reator de 

leito fixo se mostrou eficiente diante das caracterizações realizadas por DRX, onde foi 

constatada a presença das fases e picos característicos desse material. 

 No estudo da área superficial por BET e da morfologia das amostras em pó, foi 

possível confirmar a natureza não porosa do material. A medida que a quantidade de dopante 

foi aumentada observamos a formação das partículas em formato de bastonetes com 

predominância na composição de molibdênio. 

A diminuição visível na concentração média de aglomerados entre as amostras foi 

investigada por granulometria a laser. Comparando os carbetos com e sem dopante, a 

diferença é explicada pela presença de níquel na estrutura cristalina do carbeto. 

 Portanto, pode-se dizer que a porcentagem de dopante tem influência nas 

características dos carbetos, bem como a temperatura é um fator importante no estudo de 

sintetização das amostras.  
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5. Estudo da degradação fotocatalítica do carbeto de molibdênio 

dopado com cobalto em corante Maxilon Blue GRL 300 

 

 

5.1 Introdução 

Carbetos de metais de transição, especialmente o carbeto de molibdênio (Mo2C), 

promete ser uma alternativa de baixo custo em substituição aos catalisadores como a platina 

(Pt), em vários processos devido suas características similares, como a densidade eletrônica e 

alta condutividade elétrica (Yue, et al., 2017). 

O uso dos carbetos como um material catalítico tem se mostrado bastante promissor, 

pesquisas indicam seu potencial na indústria de refino de petróleo, na remoção de enxofre, 

nitrogênio e outros contaminantes através do hidrotratamento.  A adição de um segundo metal 

promove o comportamento catalítico dos compostos como Mo/Co e Mo/Ni melhorando a 

estrutura de superfície, composição química e condições de processamento (Araújo, et al., 

2017). 

A tecnologia de fotocatálise tem despertado intenso interesse devido suas potenciais 

aplicações na degradação de poluentes, conversão de energia solar e evolução do hidrogênio 

fotocatalítico (Li, et al., 2013). 

O processo da fotocatálise é fundamentado em uma reação que um material 

semicondutor é ativado pela emissão de luz solar ou artificial sobre as partículas com energia 

suficiente para excitar os elétrons da banda de valência para a banda de condução formando 

um par elétron-buraco, onde a região entre as bandas é chamada de “band gap” ou zona 

proibida (Nogueira e Jardim, 1998). 

Em estudos recentes, Yue, et al. (2017), produziu o composto Mo2C/ TiO2 por 

ultrassom em solução de etanol e o utilizou como fotocatalisador na produção de hidrogênio. 

Como resultado a amostra com 1% em massa de Mo2C no composto apresentou o melhor 

rendimento na produção do hidrogênio fotocatalítico em comparação com o TiO2 puro. O 

Mo2C acoplado ao TiO2 acelera a transferência interfacial e a separação dos portadores de 

carga, prolongando a vida útil da reação. 
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Neste capítulo, temos como objetivo estudar a atividade fotocatalítica do Mo2C e 

Mo2C_Co através da degradação do corante industrial Maxilon Blue GRL 300 sob irradiação 

da luz de tungstênio, e o potencial de adsorção desses materiais neste corante. 

 

 

5.2 Materiais e Métodos 

A produção dos materiais Mo2C e Mo2C_Co (5 e 10%) aconteceu em duas etapas: 

preparação do pó precursor e redução/carbonetação do precursor em reator de leito fixo com a 

mistura dos gases H2 e CH4. O procedimento de cada etapa está descrito a seguir.  

 

Figura 5.1: Fluxograma com as etapas de síntese, caracterização e testes de degradação. 

 

5.2.1 Síntese dos precursores pelo método químico via úmida 

Metodologia descrita no capítulo 3, item 3.1.1. 
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5.2.2 Síntese do carbeto de molibdênio dopado com cobalto em reator de leito fixo 

Metodologia descrita no capítulo 3, item 3.1.2. 

 

5.2.3 Caracterização do material por Difração de Raios X e cálculo do tamanho de 

cristalito. 

O carbeto de molibdênio dopado com cobalto foi caracterizado por difração de raios X 

(DRX) em equipamento Bruker D8 Advance Davinci, com Tubo de Cu Kα; (40 KV, 40 mA) 

a um passo de 0,01° e uma velocidade de 1°/min entre 10 a 80°. A partir dos resultados de 

DRX foi possível calcular o tamanho de cristalito dos materiais. 

 

5.2.4 Determinação do “band gap” 

Na determinação do “band gap” dos materiais do tipo carbeto foi utilizado um 

espectrofotômetro UV-Vis NIR Cary, modelo 5G com acessórios para medida de reflectância 

difusa. Os Espectros de Reflectância Difusa foram obtidos na região entre 200 a 800 nm e 

todas as medidas foram realizadas em temperatura ambiente utilizando o sulfato de bário 

(BaSO4) como amostra de referência para as medidas da reflectância. 

 

 

5.2.5 Preparo da solução do corante Maxilon Blue GRL 300 

A solução do corante Maxilon Blue GRL 300 (Figura 5.2) foi preparada para uma 

concentração de 50ppm, foi usada uma massa de aproximadamente 1mg do corante para 

100ml de água. O pH da solução foi ajustado com acréscimo de HCl concentrado a partir da 

solução padrão com pH = 9,0 para o valor de pH = 2,0.  

 

Figura 5.2: Estrutura molecular do corante Maxilon Blue GRL 300. Fonte: Immich, 

2006. 
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5.2.6 Reação fotocatalítica  

Foram realizados ensaios com o carbeto de molibdênio sem dopante e com o carbeto de 

molibdênio dopado com 5 e 10% de cobalto, tanto na presença da luz de tungstênio como 

também na ausência de luz, para se estudar a degradação do corante nesses catalisadores. 

A reação fotocatalítica procedeu em uma caixa com isolamento de luz em reator tubular 

de vidro transparente com volume de 25ml, possuindo uma camisa para controle de 

temperatura interligado a um banho termostático. Decorreu a mistura de 20ml da solução do 

corante com uma massa de aproximadamente 5mg do carbeto, a reação foi mantida a 

temperatura de 45°C com tempo de reação de 60 minutos sob irradiação de luz de filamento 

de tungstênio. Ao término da reação a solução resultante foi centrifugada por 12 minutos a 

10.000 rpm para a separação do sólido catalítico da solução do corante, em seguida o líquido 

foi analisado em aparelho de espectroscopia UV-Visível modelo Cary 50 Conc da VARIAN, 

para determinação dos valores de absorbância das amostras. 

 

5.3 Resultados e Discussões 

 

5.3.1 Análise de Difração de Raios X e tamanho de cristalito 

Através dos resultados dos difratogramas de raios X encontrados no capítulo 3 (Figura 

3.4), foram estimados os tamanhos de cristalitos utilizando as equações de Scherrer e do 

método de Halder-Wagner-Langford (HWL) empregando o método normal e integral para a 

largura do pico. A Tabela 5.1 mostra o tamanho de cristalito para as amostras estudadas. A 

seguir é apresentada a equação de Scherrer. 

                                                                                                          Eq 5.1 

Onde k é o coeficiente de forma do ponto da rede recíproca (0,9 – 1,0), λ é o 

comprimento de onda da radiação utilizada, β é a largura a meia altura do pico (FWHM) e o θ 

é o ângulo de difração. 
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Tabela 5.1: Tamanho de cristalito calculado a partir da equação de Scherrer e pelo 

método HWL. 

Amostras  Normal  Integral 

HWL 

(nm) 

R2 Scherrer 

(nm) 

HWL 

(nm) 

R2 Scherrer 

(nm) 

Mo2C 40,7 0,64 39,4 32,3 0,41 39,3 

Mo2C_Co 5% 9,3 0,99 34,6 9,5 0,99 34,7 

Mo2C_Co 

10% 

24,9 0,49 38,3 25,3 0,49 38,2 

 

Ao comparar os valores encontrados pelos métodos de HWL e Scherrer, estes se 

apresentaram bem distintos. O modelo de Scherrer não considera a micro deformação na 

estrutura da amostra. Enquanto o modelo HWL é mais abrangente em termos de considerar os 

defeitos existentes nas estruturas cristalinas e se aproximar do valor real do tamanho de 

cristalito de forma mais confiável. Tomando o coeficiente de correlação (R2) como parâmetro 

para escolha do método normal ou integral, que melhor se ajustou aos dados experimentais. 

Constatou-se que para a amostra Mo2C_Co 5%, tanto pelo método normal como integral para 

HWL e Scherrer apresentaram uma linearização equivalente do coeficiente de correlação de 

aproximadamente 0,99. Com o acréscimo do cobalto a estrutura do carbeto de molibdênio, 

esse faz com que haja uma diminuição no tamanho do cristalito, indicando que o dopante está 

inibindo esse crescimento.   

Portanto, nas três amostras analisadas por DRX e tamanho de cristalito ficou evidente a 

organização dos picos que caracteriza materiais cristalinos e de pequenos tamanhos de 

partículas, apresentando uma única fase de carbeto de molibdênio ortorrômbico e que o 

cobalto está agregado a estrutura do carbeto decorrente da técnica de síntese de reação gás-

sólido.  
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5.3.2 Análise do “band gap” 

A energia de “band gap” óptico (Egap) dos carbetos de molibdênio com e sem dopante 

foi estimada de acordo com os resultados obtidos na análise de espectroscopia de reflectância 

difusa, usando a equação proposta por Wood e Tauc (1972). Segundo esses pesquisadores, a 

energia do gap (Egap) relaciona a absorbância e a energia dos fótons pela Equação (1). 

           (1) 

 Onde α é a absorbância, A é uma constante de proporcionalidade, ℎ é a constante de 

Planck, ν é a frequência e Egap é o intervalo óptico, n é uma variável que depende do tipo de 

transição eletrônica (n = 1/2, 2 , 3/2 ou 3 para permitidos diretos, permitidos indiretos, 

proibidos diretos ou proibidos indiretos, respectivamente). O carbeto de molibdênio foi 

relacionado com a transição eletrônica indireta (Yue et al., 2017), então consideramos o valor 

n = 2 na Equação (1) para calcular o band gap. 

 As Figuras 5.3, 5.4 e 5.5 mostram os gráficos 2 versus a energia do fóton (ℎν) 

para os materiais Mo2C, Mo2C_Co 5% e Mo2C_Co 10%.  
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Figura 5.3- Espectro de absorção na região do UV-Visível através de análise de 

Reflectância Difusa para o Mo2C. 
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Figura 5.4- Espectro de absorção na região do UV-Visível através de análise de 

Reflectância Difusa para o Mo2C_Co 5%. 
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Figura 5.5- Espectro de absorção na região do UV-Visível através de análise de 

Reflectância Difusa para o Mo2C_Co 10%. 

As medidas de espectroscopia na região do UV-Visível nas três amostras mostraram 

valores de Egap = 1,71 eV, 2,28 eV e 1,75 eV para as amostras de Mo2C, Mo2C_Co5%, 

Mo2C_Co10%, respectivamente.  
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Yue et al., 2017 relatam em seu trabalho ao analisar um compósito de Mo2C/TiO2 que o 

carbeto de molibdênio demonstra um forte fotoabsorção na faixa de comprimento de onda 

entre 300 a 800nm, comparado ao TiO2 puro. O Mo2C apresentou uma energia de “band gap” 

de 1,1eV. 

Ao analisar o gráfico de difração de raios X presente no capítulo 3 (Fígura 3.4), 

observamos a mudança nas intensidades dos picos de cada material, ou seja, o Mo2C possui 

seu pico principal referente ao plano (121) mais intenso comparando as amostras dopadas. 

Isso é referente ao grau de organização da estrutura da amostra, quanto mais intenso o pico 

mais organizado será sua estrutura. Essa característica está diretamente relacionada com a 

energia de “band gap”. Cavalcante et al. (2012) e Sczancoski etal., 2009 relatam em seus 

estudos que a Egap está associada à presença de níveis intermediários de energia dentro do 

gap dos materiais. Estes níveis intermediários de energia são dependentes do grau de ordem-

desordem da estrutura cristalina do material, indicando que o aumento da organização 

estrutural dentro da rede leva a uma redução destes níveis de energia intermediários e, 

consequentemente, aumenta a Egap. Com isso podemos explicar o aumento do valor de Egap 

do Mo2C em relação ao encontrado na literatura. Esse grau de organização está associado ao 

método de síntese na produção do carbeto de molibdênio.  

Ressaltamos que a presença do cobalto na estrutura do carbeto de molibdênio causa 

alterações nos valores de “band gap”, pode estar relacionado com a mudança na morfologia 

dos materiais dopados em relação a morfologia do carbeto de molibdênio. Sczancoski etal., 

2009 descrevem que a variação da Egap pode ser explicada por alguns fatores, tais como: 

morfologia das partículas, método de síntese, forma (película fina ou pó), temperatura de 

tratamento térmico e tempo de processamento. Esses fatores resultam em diferentes defeitos 

estruturais na rede cristalina da amostra, como vacâncias de oxigênio, distorção da rede, estes 

sendo capazes de promover a formação de níveis intermediários de energia dentro do gap. 

 

5.3.3 Teste de fotocatálise heterogênea 

Um estudo exploratório sobre o comportamento do carbeto de molibdênio com e sem 

dopante para fotodegradação da solução sintética do corante industrial Maxilon Blue GRL 

300 foi realizado com objetivo de comparar os resultados das reações com e sem presença de 

luz de tungstênio, variando também o pH da solução do corante entre 2,0 e 9,0. 
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Segundo análises prévias dos testes catalíticos com o corante Maxilon Blue GRL 300 

variando tempo de reação entre 30 minutos até 5h e pH das soluções entre 2,0, 7,0 e 9,0. 

Identificamos, de acordo com os resultados obtidos por espectroscopia na região do UV-

Visível que o melhor tempo de reação foi de uma hora e os pHs da solução em 2,0 e 9,0.  

A Figura 5.6 apresenta as curvas para as soluções do corante Maxilon Blue GRL 300 a 

pH = 9,0 sem a apresença do catalisador com e sem presença da luz de tungstênio. Usamos a 

nomenclatura MB sem luz para Maxilon Blue sem luz e MB com luz para Maxilon Blue com 

luz. Foi constatado que o corante sofre uma pequena degradação no tempo de reação de uma 

hora tanto na presença da irradiação de tungstênio como na ausência de luz. Na Tabela 5.2 

está discriminado os valores das concentrações das soluções dos corantes após as reações e 

seus respectivos rendimentos. Pode ser observado que o teste realizado com a solução do 

corante na presença da irradiação de tungstênio sofreu uma aceleração em sua degradação, ou 

seja, a irradiação de tungstênio tem influência direta no processo de fotodegradação. 

 

Figura 5.6- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível dos testes com e sem 

luz para o Maxilon Blue GRL 300. 
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Tabela 5.2: Valores das concentrações e rendimento das soluções do corante em função 

dos resultados das absorbâncias por UV-vis. 

Amostra Conc. no 

pH 9,0 (mg/ml) 

Rend. 

pH 9 (%) 

MB sem luz 46,35 7,29 

MB com luz 43,15 13,69 

 

 

5.3.3.1 Influência do pH no processo de fotocatálise 

As Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 apresentam as curvas da análise de UV-vis para os testes dos 

carbetos com e sem dopante nas soluções do corante (cor) a 50ppm em pH 2,0 e 9,0 com 

irradiação de tungstênio.   

 

Figura 5.7- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível do teste fotocatalítico 

para o Mo2C + Maxilon Blue GRL 300. 
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Figura 5.8- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível do teste fotocatalítico 

para o Mo2C_Co5% + Maxilon Blue GRL 300. 

 

Figura 5.9- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível do teste fotocatalítico 

para o Mo2C_Co 10% + Maxilon Blue GRL 300. 

De acordo com os resultados das curvas de espestroscopia UV-Visível,  foi possível 

calcular as concentrações de cada solução após o tempo de reação de 1h para cada amostra de 

carbeto, esses valores estão discriminados na Tabela 5.3. O carbeto de molibdênio (Mo2C), 

obteve o melhor resultado entre as composições analisadas, diminuindo consideravelmente a 

concentração do corante em meio ácido, ou seja, por ter apresentado um menor valor entre os 

“band gap” (Egap = 1,71eV) houve a ativação do carbeto com a radiação de tungstênio, 
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provocando assim uma transição de elétrons entre a banda de valência e a banda de condução, 

gerando radicais livres que provocaram a degradação das moléculas do Maxilon Blue GRL 

300, consequentemente reduziu a sua concentração na solução.  

Os materiais dopados com 5 e 10% de íons cobalto apresentaram dificuldades em sua 

ativação, tanto em meio ácido como básico, possivelmente está relacionado com a 

incorporação do cobalto na estrutura do carbeto, ocorrendo o aumento no valor da energia de 

“band gap”.   

Por se tratar de um material nanométrico, estando comprovado no cálculo do tamanho 

de cristalito, este possui uma grande facilidade de dispersão na solução do corante, assim 

ocasionando dificuldades na remoção do mesmo em suspensão, o que pode ter prejudicado as 

análises de espectroscopia na região do UV-Visível, mesmo que as amostras tenham sido 

centrifugadas, ainda restaram partículas em suspensão.  

Ma et al (2016), estudou a evolução do hidrogênio por fotocatalíse em compósitos de 

CdS e metais nobres. Para o 2% Mo2C/CdS obteve como melhor taxa de evolução de H2 igual 

a 161 μmolh-1. O compósito 2% Mo2C/CdS teve como característica uma estabilidade por 

50h.  

Tabela 5.3: Valores das concentrações das soluções do corante na reação fotocatalítica 

em função dos resultados das absorbâncias por UV-vis. 

Amostra Conc. no 

pH 9,0 (mg/ml) 

Rend. 

pH 9 (%) 

Conc. no 

pH 2,0 (mg/ml) 

Rend. 

pH 2 (%) 

Mo2C 6,64 86,7 4,74 90,5 

Mo2C_Co 5% 8,75 82,5 12,64 74,7 

Mo2C_Co 10% 8,14 83,7 15,51 68,9 
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5.3.3.2 Influência do pH nos testes de adsorção 

As Figuras 5.10, 5.11 e 5.12 apresentam as curvas da análise de espectroscopia na 

região do UV-Visível para os testes dos carbetos com e sem dopante nas soluções do corante 

a 50ppm em pH 2,0 e 9,0 com ausência de luz.  

 

 

Figura 5.10- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível para o Mo2C + 

Maxilon Blue GRL 300 na ausência de luz. 

 

Figura 5.11- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível para o Mo2C_Co 5% 

+ Maxilon Blue GRL 300 na ausência de luz. 
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Figura 5.12- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível para o Mo2C_Co 

10% + Maxilon Blue GRL 300 na ausência de luz. 

 Para os testes com ausência de luz, ao comparar todas as amostras estudadas,  o Mo2C 

apresentou os melhores resultados na solução do corante com pH ácido. Podendo ser 

observado nos cálculos das concentrações finais das soluções discriminadas na Tabela 5.4.  

Apesar de não haver a presença de luz o carbeto de molibdênio se mostrou eficiente como 

adsorvente, diminuiu consideravelmente a concentração da solução do corante tanto em pH 

básico como ácido. As amostras com o dopante cobalto não apresentou o mesmo nível de 

conversão comparado ao Mo2C.  

Tabela 5.4: Valores das concentrações das soluções do corante na ausência da luz de 

Tungstênio em função dos resultados das absorbâncias por espectroscopia na região do UV-

Visível. 

Amostra Conc. no 

pH 9 (mg/ml) 

Rend. 

pH 9 (%) 

Conc. no pH 

2 (mg/ml) 

Rend. 

pH 2 (%) 

Mo2C 9,03 81,9 5,85 88,3 

Mo2C_Co 5% 11,65 76,7 10,22 79,5 

Mo2C_Co 10% 8,11 83,7 15,24 69,5 
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 Portanto, o carbeto de molibdênio mostrou ser um bom adsorvente do corante Maxilon 

Blue GRL 300, como também pode ser utilizado em reações fotocatalíticas, na presença da 

radiação de tungstênio, houve a ativação do material principalmente em meio ácido, 

diminuindo significativamente a concentração final da solução do corante. 

  

 

5.4 Conclusões 

Todos os difratogramas apresentados estão de acordo com a carta padrão ICSD 018205, 

com picos bem definidos, comprovando que todas as amostras Mo2C, Mo2C_Co 5% e 

Mo2C_Co 10% possuem apenas uma fase ortorrômbica característica dos carbetos de 

molibdênio. Ver conclusão do capitulo 3. 

Os cálculos de tamanho médio de cristalitos indicaram que as partículas possuem 

tamanhos nanométricos variando entre 24,96 nm e 22,36 nm calculados pelo método HWL 

considerando a largura à meia altura dos picos de difração de raios-X. 

Os resultados de Espectroscopia de Reflectância Difusa dos materiais, identificou para o 

Mo2C o menor valor de “band gap”, que contribui para facilitar a ativação do material. 

Os testes de fotocatálise para os materiais em meio básico não apresentou o mesmo 

nível de conversão como também nos testes de adsorção comparados aos resultados em meio 

ácido para todas as amostras. 

 Para os testes realizados em meio ácido tanto da fotocatálise como de adsorção o 

material com melhor rendimento foi Mo2C, este alcançou um rendimento de 90,5% na 

concentração final da solução do corante Maxilon Blue GRL 300 no teste fotocatalítico. 
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6. Estudo da degradação fotocatalítica e da adsorção do carbeto de 

molibdênio dopado com níquel em corante maxilon blue grl 300 

 

 

  6.1 Introdução  

Nos últimos anos, os carbetos de metais de transição têm recebido grande atenção, por 

possuírem alto ponto de fusão, resistência mecânica e estabilidade térmica. Em decorrência de 

sua estrutura eletrônica, os carbetos de metais de transição demonstram atividade catalítica na 

hidrogenólise, hidrodesoxigenação, isomerização e hidrogenação. A adição de níquel ao 

carbeto de molibdênio influencia a sua atividade, a seletividade e a formação da fase do 

carbeto (Smirnov, et al., 2017).  

Existem vários métodos de sintetizar os carbetos de metais de transição, como redução 

carbotérmica de óxidos de metais com grafite em ambiente inerte, síntese eletroquímica, fusão 

com grafite, decomposição térmica de composto Dietilnitriamine oxometálico e redução de 

óxidos por H2, mistura de H2 e hidrocarbonetos como gás de cementação ou outra fonte de 

carbono. Um aspecto desses processos é que a ativação do carbono do meio ambiente é 

termodinamicamente favorável para a formação das fases dos carbetos (Stux et al.,2008) 

Jin et al. (2006) preparou carbeto de molibdênio e níquel a partir de óxidos de níquel e 

molibdênio por meio do método de produção de carburação a temperatura programada, 

usando uma mistura gasosa de CH4/H2 como fonte de carbono. Seus resultados demonstraram 

que a adição de níquel diminuiu a temperatura de carburação, aumentou a área superficial e 

aumentou significativamente a atividade catalítica na hidrodessulfurização do dibenzotiofeno.  

Miyamoto et al. (2009), estudaram o carbeto de molibdênio e níquel dopado com 

potássio na reforma a vapor do etanol para produção de hidrogênio. O carbeto foi produzido a 

uma temperatura controlada de 996°C em reator com passagem das misturas dos gases em 

20% de CH4 e 80% de H2 para carburação dos precursores. A composição do carbeto 

Ni24Mo74K2 carburado a 1071°C foi o mais ativo para produção de hidrogênio. A adição de 

potássio para o catalisador foi eficaz para a cisão da ligação O-H. 

Nas últimas décadas, materiais manométricos estão sendo largamente utilizados para 

aplicação fotocatalítica de alta eficiência. A fotocatálise heterogênea é um processo que 
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envolve a degradação de compostos orgânicos através da formação de radicais hidroxilas na 

superfície de materiais semicondutores pela irradiação de luz solar ou artificial.  

O objetivo deste capítulo é sintetizar e estudar o potencial de degradação fotocatalítico e 

de adsorção dos carbetos Mo2C e Mo2C_Ni nanométricos no corante da indústria têxtil 

Maxilon Blue GRL 300. 

 

 

6.2 Materiais e métodos 

A produção do Mo2C e Mo2C_Ni ocorreu em duas etapas: preparação do pó precursor e 

redução/carbonetação do precursor em reator de leito fixo com vazão de gases de H2 e CH4. 

As etapas estão descritas a seguir.  

 

Figura 6.1: Fluxograma com as etapas de síntese, caracterização e testes de degradação. 
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6.2.1 Sínteses dos precursores por via úmida 

 Os reagentes precursores (molibdato de amônio (CRQ, 99%) e nitrato de níquel 

hexahidratado (VETEC, 99%) foram pesados para as proporções de 5% e 10% em massa de 

íons níquel, onde sua mistura foi realizada em um béquer com cerca de 42ml de água 

deionizada a 80°C sobre agitação magnética. Após a mistura dos reagentes foi esperado a 

total evaporação da água, para posterior secagem do material precursor em forno mufla a uma 

temperatura de 70°C por cerca de 7h. 

 

6.2.2 Sínteses do carbeto de molibdênio dopado com níquel em reator de leito fixo 

 Metodologia descrita no capítulo 4, subitem 4.2.2. 

 

6.2.3 Caracterização do material por Difração de Raios X e cálculo do tamanho de 

cristalito. 

Após a reação de síntese do carbeto de molibdênio dopado com níquel, foi caracterizado 

por difração de raios X (DRX) em equipamento Bruker D8 Advance Davinci, com Tubo de 

Cu Kα; (40 KV, 40 mA) a um passo de 0,01° e uma velocidade de 1°/min entre 10 a 80°. A 

partir dos resultados de DRX foi possível calcular o tamanho de cristalito dos materiais, 

considerando a largura a meia altura dos picos. 

 

 

6.2.4 Determinação do “band gap” 

Na determinação da energia de “band gap” dos materiais do tipo carbeto, foi utilizado 

um aparelho espectrofotômetro UV-Visível NIR Cary, modelo 5G com acessórios para 

medida de reflectância difusa. Os Espectros de Reflectância Difusa foram obtidos na região 

entre 200 e 800 nm e todas as medidas foram realizadas em temperatura ambiente utilizando o 

sulfato de bário (BaSO4) como amostra de referência para as medidas da reflectância. 
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6.2.5 Preparo da solução do corante Maxilon Blue GRL 300 

A solução do corante Maxilon Blue GRL 300 (molécula apresentada no capítulo 5, 

Figura 5.2) foi preparada para obter uma concentração final de 50ppm. O pH da solução foi 

ajustado com acréscimo de 1 gota de HCl concentrado a partir da solução padrão com pH = 

9,0 para o valor de 2,0.  

 

 

6.2.6 Reação fotocatalítica  

A reação fotocatalítica procedeu em uma caixa de madeira com isolamento de luz em 

reator tubular de vidro transparente com volume de 25ml possuindo uma camisa para controle 

de temperatura interligado a um banho termostático. Procedeu a mistura de 20ml da solução 

do corante com uma massa de aproximadamente 5mg do carbeto, a reação foi mantida a 

temperatura de 45°C com tempo de reação de 60 minutos sob irradiação de luz de filamento 

de tungstênio. Ao término da reação a solução resultante foi centrifugada por 12 minutos a 

10.000 rpm para a separação do sólido catalítico da solução do corante, em seguida o líquido 

foi analisado em aparelho de espectroscopia UV-Visível modelo Cary 50 Conc da VARIAN, 

para determinação dos valores de absorbância das amostras. 

Foram realizados ensaios com o carbeto de molibdênio sem dopante e com o carbeto de 

molibdênio dopado com 5 e 10% de níquel, tanto na presença da luz de tungstênio como 

também na ausência de luz, para se estudar a degradação do corante nesses catalisadores. 

 

 

6.3 Resultados e Discussões 

 

6.3.1 Análise de Difração de Raios X e tamanho de cristalito 

A partir dos resultados da análise de difração de raios X encontrados no capítulo 4, 

foram estimados os tamanhos de cristalitos utilizando as equações de Scherrer (equação 

descrita no capítulo 5) e do método de Halder-Wagner-Langford (HWL) empregando o 

método normal e integral para a largura do pico. A Tabela 6.1 mostra o tamanho de cristalito 

para as amostras estudadas. 
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Tabela 6.1: Tamanho de cristalito calculado a partir da equação de Scherrer e pelo 

método HWL. 

Amostras  Normal  Integral 

HWL 

(nm) 

R2 Scherrer 

(nm) 

HWL 

(nm) 

R2 Scherrer 

(nm) 

Mo2C 40,7 0,64 39,4 32,3 0,41 39,3 

Mo2C_Ni 5% 16,7 0,94 15,9 12,6 0,94 11,9 

Mo2C_Ni 

10% 

40,6 0,64 39,3 32,2 0,41 39,2 

 

O modelo de Scherrer não considera a micro deformação na estrutura da amostra. 

Enquanto o modelo HWL é mais abrangente em termos de considerar os defeitos existentes 

nas estruturas cristalinas e se aproximar do valor real do tamanho de cristalito de forma mais 

confiável. Tomando o coeficiente de correlação (R2) como parâmetro para escolha do método 

normal ou integral, que melhor se ajustou aos dados experimentais. Constatou-se que para a 

amostra Mo2C_Ni 5%, tanto pelo método normal como integral para HWL e Scherrer 

apresentaram uma linearização equivalente do coeficiente de correlação de aproximadamente 

0,94. 

Ao comparar os valores de tamanho de cristalito encontrados pelos métodos de HWL e 

Scherrer para as amostras, consideramos que Mo2C e Mo2C_Ni 10%, possuem valores 

equivalentes. Significa que há pouca ou nenhuma microdeformação e/ou anisotropia nas 

amostras em termos de estrutura cristalina dos materiais. Isso pode estar relacionado com a 

eficiência do método de dopagem e técnica de síntese de reação gás-sólido. Reforçando o 

conceito de que o níquel está dentro da estrutura do carbeto de molibdênio, confirmando os 

resultados encontrados no DRX. 

 

 

6.3.2 Análise do “band gap” 

O cálculo da energia de “band gap” óptico (Egap) dos carbetos de molibdênio com e 

sem níquel foi avaliada de acordo com os resultados obtidos na análise de espectroscopia de 



CAPÍTULO 6  96 

 

DANTAS, S. L. A. (2018)                                                                                                             PPGEQ/UFRN 

reflectância difusa, utilizando a equação proposta por Wood e Tauc (1972)(Yue et al., 2017). 

Conforme esses pesquisadores, a energia de “band gap” (Egap) relaciona a absorbância e a 

energia dos fótons pela Equação (1) 

            (1) 

 Onde α é a absorbância, A é uma constante de proporcionalidade, ℎ é a constante de 

Planck, ν é a frequência e Egap é o intervalo óptico, n é uma variável que depende do tipo de 

transição eletrônica (n = 1/2, 2 , 3/2 ou 3 para permitidos diretos, permitidos indiretos, 

proibidos diretos ou proibidos indiretos, respectivamente). O carbeto de molibdênio foi 

relacionado com a transição eletrônica indireta (Yue et al., 2017), então consideramos o valor 

n = 2 na equação (1) para o cálculo da energia de “band gap”. 

 As Figuras 6.2, 6.3 e 6.4 mostram os gráficos 2 versus a energia do fóton (ℎν) 

para os materiais Mo2C, Mo2C_Ni 5% e Mo2C_Ni 10%.  
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Figura 6.2 - Gráfico de Reflectância Difusa para o Mo2C. 
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Figura 6.3- Gráfico de Reflectância Difusa para o Mo2C_Ni 5%. 
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Figura 6.4- Gráfico de Reflectância Difusa para o Mo2C_Ni 10%. 

Os resultados de Reflectância difusa nas amostras mostraram valores de Egap = 1,71eV, 

2,02eV e 2,0eV para Mo2C, Mo2C_Ni 5%, Mo2C_Ni 10%, respectivamente.  

Yue e colaboradores (2017) descreveram em seu trabalho um compósito formado por 

Mo2C/TiO2. O carbeto de molibdênio apresentou um forte fotoabsorção na faixa de 

comprimento de onda entre 300 a 800nm, comparado ao TiO2 puro. No estudo de reflectância 

difusa o Mo2C apresentou uma energia de “band gap” de 1,1eV. Halasi e colaboradores 
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(2015), disseram em seu estudo que a reflectância difusa do Mo2C apresentou uma energia de 

“band gap” igual a  3,85eV. Essa diferença nos valores de Egap está associada ao grau de 

organização da rede cristalina do material carbeto de molibdênio. (Ver explicação no capítulo 

5, ítem 5.3.2) 

A presença do níquel na estrutura do carbeto de molibdênio causou um aumento nos 

valores de energia de “band gap” dos materiais. O que pode estar relacionado com a mudança 

na morfologia do material em relação ao carbeto de molibdênio. 

 

6.3.3 Testes de fotocatálise heterogênea e adsorção 

Foi realizado um estudo sobre o comportamento dos carbetos Mo2C e Mo2C_Ni na 

fotodegradação e adsorção da solução sintética do corante da indústria têxtil Maxilon Blue 

GRL 300, com objetivo de comparar os resultados das reações com e sem a presença da luz 

de Tungstênio, variando o pH da solução do corante. 

Conforme análises prévias dos testes realizados, variando tempo de reação, variando 

entre 30 minutos até cinco horas e pH das soluções entre 2,0, 7,0 e 9,0. Foi identificado, de 

acordo com os resultados obtidos no UV-vis que o melhor tempo de reação foi de uma hora e 

os pHs da solução em 2,0 e 9,0.  

A Figura 6.5 apresenta as curvas para as soluções do corante Maxilon Blue GRL 300 a 

pH = 9,0 sem a adição do catalisador com e sem presença da luz de tungstênio. Foi 

identificado que o corante sofre uma pequena degradação no tempo de reação de uma hora 

tanto na presença da irradiação de tungstênio como na ausência de luz. Na Tabela 6.2 estão 

discriminados os valores das concentrações das soluções dos corantes após as reações e seus 

respectivos rendimentos. Usamos a nomenclatura MB sem luz para Maxilon Blue sem luz e 

MB com luz para Maxilon Blue com luz. 
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Figura 6.5- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível dos testes com e sem 

luz para o Maxilon Blue GRL 300. 

Tabela 6.2: Valores das concentrações e rendimento das soluções do corante em função 

dos resultados das absorbâncias por UV-vis. 

Amostra Conc. no 

pH 9,0 (mg/ml) 

Rend. 

pH 9 (%) 

MB sem luz 46,35 7,29 

MB com luz 43,15 13,69 

 

6.3.3.1 Influência do pH no processo de fotocatálise 

 

As Figuras 6.6, 6.7 e 6.8 apresentam as curvas da análise de UV-vis para os testes dos 

carbetos (Mo2C e Mo2C_Ni) nas soluções do corante (cor) a 50ppm em pH 2,0 e 9,0 na 

presença da luz de tungstênio.   
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Figura 6.6- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível do teste fotocatalítico 

para o Mo2C + Maxilon Blue GRL 300. 

 

Figura 6.7- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível do teste fotocatalítico 

para o Mo2C_Ni 5% + Maxilon Blue GRL 300. 
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Figura 6.8- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível do teste fotocatalítico 

para o Mo2C_Ni 10% + Maxilon Blue GRL 300. 

Ao análisar os resultados obtidos nas análises de espectroscopia na região do UV-

Visível, foi possível calcular as concentrações finais e rendimentos de cada solução após 

tempo de reação de 1h para Mo2C, Mo2C_Ni 5% e Mo2C_Ni 10%, esses valores estão 

discriminados na Tabela 6.3.  

O carbeto de molibdênio dopado com 5% de níquel, obteve o melhor resultado entre as 

composições analisadas, diminuindo consideravelmente a concentração do corante tanto em 

meio ácido como básico, alcançando rendimentos em torno de 91,65%. Para a amostra de 

Mo2C, está não apresentou o mesmo nível de conversão comparado ao Mo2C_Ni 5%. A 

amostra de Mo2C_Ni 10%, pode-se considerar que existe um limite da quantidade em massa 

de dopante para que haja a ativação do material e ocorra a degradação do corante tanto em 

meio ácido como básico. 

Xu e Xu (2015), relataram a produção fotocatalítica altamente eficiente de H2 em TiO2 

usando Ni (NO3)2 como um aditivo em uma solução aquosa de metanol. Neste sistema, o 

potencial de redução de Ni2+/Ni (E0= −0,23V) é mais positivo que a banda de condução de 

TiO2 (−0,26 V), entretanto mais negativo que o potencial de redução de H+/H2 (E
0= −0,00 V). 

Essa estrutura de nível de energia favorece a transferência de elétrons fotogerados da banda 

de condução de TiO2 para Ni2+ e a redução de Ni2+ para Ni0, o que poderia auxiliar na 

separação de carga e servir como cocatalisador para geração de H2. Como resultado, o TiO2 
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carregado com Ni obtido sob condições ótimas poderia atingir uma taxa de geração de H2 tão 

alta quanto 2547 µmol/h. 

Halasi et al. (2015), estudaram o comportamento fotocatalítico do Mo2C suportado em 

TiO2 na decomposição em fase vapor do ácido fórmico. O Mo2C preparado sobre TiO2 

aumentou a extensão da decomposição fotocatalítica exibida pelo TiO2 puro, ocorrendo as 

reações de desidrogenação e desidratação ao mesmo tempo do ácido fórmico. 

Os carbetos aqui estudados tem a característica de materiais nanométrico, sendo 

comprovado na análise de tamanho de cristalito, este possui facilidade de dispersão em 

solução, assim causando dificuldades na remoção do mesmo em suspensão, o que pode ter 

prejudicado as análises de UV-vis, mesmo que as amostras tenham cido centrifugadas, ainda 

sobraram partículas em suspensão. 

Tabela 6.3: Valores das concentrações das soluções do corante na reação fotocatalítica 

em função dos resultados das absorbâncias por UV-vis. 

Amostra Conc. no 

pH 9,0 (mg/ml) 

Rend. 

pH 9 (%) 

Conc. no 

pH 2,0 (mg/ml) 

Rend. 

pH 2 (%) 

Mo2C 6,64 86,7 4,74 90,5 

Mo2C_Ni 5% 4,77 90,44 3,56 92,87 

Mo2C_Ni 10% 8,59 82,8 8,42 83,15 

 

 

6.3.3.2 Influência do pH nos testes de adsorção 

As Figuras 6.9, 6.10 e 6.11 apresentam os resultados da análise de UV-vis para os testes 

de adsorção dos carbetos com e sem dopante nas soluções do corante a 50ppm em pH 2,0 e 

9,0.  
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Figura 6.9- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível para o teste de 

adsorção do  Mo2C + Maxilon Blue GRL 300. 

 

 

Figura 6.10- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível para o teste de 

adsorção do  Mo2C_Ni 5% + Maxilon Blue GRL 300. 
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Figura 6.11- Resultado de espectroscopia na região do UV-Visível para o teste de 

adsorção do  Mo2C_Ni 10% + Maxilon Blue GRL 300. 

Para os testes de adsorção, ao comparar todas as amostras estudadas,  o Mo2C_Ni 5% 

apresentou os melhores resultados na solução do corante com pH ácido. Podendo ser 

observado nos calculos das concentrações finais e rendimentos das soluções discriminadas na 

Tabela 6.4.  Apesar de não haver a presença de luz o Mo2C_Ni 5% se mostrou eficiente como 

material adsorvente, diminuiu consideravelmente a concentração da solução do corante tanto 

em pH básico como ácido. De acordo com a análise de tamanho de cristalito, a amostra de 

Mo2C_Ni 5% possui o menor tamanho de cristalito entre os materiais estudados, fazendo com 

que haja uma maior área superficial nas particulas, favorecendo o processo de adsorção do 

corante Maxilon Blue GRL 300. 

 Para a amostra do carbeto com 10% de níquel o qual obteve o menor rendimento nas 

reações entre os materiais estudados, reforça a hipótese que pode existir um limite na 

quantidade de íons níquel inseridos no carbeto para que haja a ativação do material na 

degradação do corante. 
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Tabela 6.4: Valores das concentrações das soluções do corante nos testes de adsorção 

em função dos resultados das absorbâncias por UV-vis. 

Amostra Conc. no 

pH 9 (mg/ml) 

Rend. 

pH 9 (%) 

Conc. no pH 

2 (mg/ml) 

Rend. 

pH 2 (%) 

Mo2C 9,03 81,9 5,85 88,3 

Mo2C_Ni 5% 3,42 93,16 1,39 97,21 

Mo2C_Ni 10% 10,62 78,74 14,42 71,15 

 

 Portanto, o carbeto de molibdênio dopado com 5% de níquel mostrou ser um bom 

adsorvente do corante Maxilon Blue GRL 300, diminuindo significativamente a concentração 

da solução do corante em meio ácido. 

 

 

6.4 Conclusões  

Todos os difratogramas estão de acordo com a carta referência ICSD 018205 do 

programa X’Pert HighScore Plus, com picos bem definidos, comprovando que todas as 

amostras Mo2C, Mo2C_Ni 5% e Mo2C_Ni 10% apresentaram apenas uma fase ortorrômbica 

característica dos carbetos de molibdênio. O pico do níquel metálico não pode ser observado 

devido seu pequeno percentual nas amostras. Ver discussão do capítulo 4. 

Os cálculos de tamanho médio de cristalitos indicaram que as partículas possuem 

tamanhos nanométricos variando entre 32,6 nm e 25,7 nm calculados pelo método HWL 

considerando a largura à meia altura dos picos de difração de raios-X. 

Os testes de fotocatálise demonstraram para os ensaios realizados em pH básico, o 

Maxilon Blue GRL 300 sofreu degradação ao ser irradiado com luz de tungstênio na presença 

de todos os catalisadores. Os testes realizados em pH ácido, mostraram que o Maxilon Blue 

GRL 300 sofreu degradação neste pH, e alcançando alto desempenho de adsorção do corante 

nas partículas de Mo2C_Ni 5% atingindo-se uma remoção de 97% do corante ao final da 

reação.  
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7. Conclusões Gerais 

O estudo da síntese e caracterização dos carbetos de molibdênio, carbeto de molibdênio 

dopado com cobalto e carbeto de molibdênio dopado com níquel podem comprovar que o 

método de síntese utilizado é eficiente. 

O método de dopagem do precursor por via úmida se mostrou eficiente, onde de acordo 

com os gráficos de DRX, tanto para os materiais puro e dopados com cobalto e níquel, houve 

o aparecimento dos picos referentes ao carbeto. Não sendo possível identificar os picos 

referentes aos metais cobalto e níquel, devido o baixo percentual de dopante nas amostras, 

ressaltando que estes estão inseridos na estrutura do carbeto.  

De acordo com as análises de MEV, granulometria e BET, foi constatado a eficácia do 

processo de síntese dos carbetos em reator de leito fixo, que confirmaram a natureza 

nanométrica e não porosa do material. Ressaltando que o método de reação gás-sólido tem 

influência na estrutura, tamanho de partícula e diminuição da área superficial em 

concordância com o aumento da quantidade de dopante por amostra, assim intervindo em suas 

características. 

Todas essas propriedades têm influência no estudo da degradação do corante Maxilon 

Blue por fotocatálise e adsorção.   

O Mo2C apresentou o menor valor de band gap pelo método de análise de Reflectância 

Difusa, o que contribui para facilitar a ativação do material, devido ao seu grau de 

organização de rede cristalina. Os testes realizados em meio ácido tanto da fotocatálise como 

de adsorção o Mo2C, obteve um rendimento de 90,5% na concentração da solução do corante 

Maxilon Blue GRL 300.  

Para os testes realizados em pH ácido na amostra Mo2C_Ni 5%, mostraram que o 

Maxilon Blue GRL 300 sofreu degradação neste pH, e alcançando também alto desempenho 

de adsorção do corante nesse material atingindo-se uma remoção de 97% do corante ao final 

da reação.  

De acordo com as análises de tamanho médio de cristalito, DRX, MEV, área superficial 

por BET, o material Mo2C_Ni 5% apresentou as melhores condições catalítica. Material 

nanométrico, inserção do níquel metálico na estrutura do carbeto e elevada área superficial, 

assim favorecendo as análises de fotocatálise. Obtendo os melhores rendimentos das 

concentrações finais dos corantes. 
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Fazendo um estudo comparativo dos resultados encontrados nos testes de fotocatálise 

tanto do material Mo2C como com os dois dopantes (Mo2C_Ni e Mo2C_Co) as melhores 

converções foram para a amostra utilizando 5% de níquel como catalisador em pH ácido. 

Obtendo como rendimento 92,87% ao final da reação. 

Comparando os resultados encontrados nos testes de adsorção do corante Maxilon Blue 

GRL 300 entre os materiais Mo2C, Mo2C_Ni e Mo2C_Co, os melhores rendimentos foram 

alcançados nos testes com a  amostra Mo2C_Ni 5% em pH ácido. Com isso, a influência do 

pH é um fator definitivo na fotodegradação do corante. 

Portanto, o níquel se mostrou mais eficiente do que o cobalto como dopante tanto para 

os testes fotocatalíticos como nos testes de adsorção em meio ácido, as amostras com níquel 

possuem uma rede cristalina mais organizada em relação as amostras com cobalto 

favorecendo os resultados encontrados nos testes realizados.  

 

Recomendações para trabalhos futuros: 

1. Estudar a cinética de degradação do corante para o Mo2C_Ni 5%. 

2. Estudar com modelagem e simulação a ampliação de escala. 

3. Fazer a dopagem do carbeto de molibdênio com outros materiais (Cu, Zn...). 

4. Realizar um estudo mais detalhado da estrutura dos materiais dopados. 

5. Realizar novos testes de degradação fotocatálitica em outro corante de caráter 

básico. 

6. Realizar um estudo da cinética de adsorção desse novo corante.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  112 

DANTAS, S. L. A. (2018)                                                                                                             PPGEQ/UFRN 

ANEXOS 

  

Date: Aug 06, 2018  

To: "Suylan Lourdes de Araújo Dantas" suylanlourdes@hotmail.com  

From: Pietro Vincenzini eesserver@eesmail.elsevier.com  

Reply To: Pietro Vincenzini councilchair@waceramics.org  

Subject: Your SubmissionCERI-D-18-02539R2  

Ms. Ref. No.:  CERI-D-18-02539R2 
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Fixed Bed Reactor 
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Dear Ms. Suylan Lourdes de Araújo Dantas, 

 

I am pleased to inform you that your paper "Synthesis and Characterization of Cobalt Doped 

Molybdenum Carbides Produced in a Fixed Bed Reactor" has been accepted for publication in 

Ceramics International. 

 

Below are comments from the editor and/or reviewer (if any). 

 

Your accepted manuscript will now be transferred to our production department and work will 

begin on creation of the proof. If we need any additional information to create the proof, we 

will let you know. If not, you will be contacted again in the next few days with a request to 

approve the proof and to complete a number of online forms that are required for publication. 

  

 

 

 

Thank you for submitting your work to Ceramics International. 
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Pietro Vincenzini 
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to approve the proof and to complete a number of online forms that are required for 

publication. 
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When your paper is published on ScienceDirect, you want to make sure it gets the attention it 

deserves. To help you get your message across, Elsevier has developed a new, free service 

called AudioSlides: brief, webcast-style presentations that are shown (publicly available) 

next to your published article. This format gives you the opportunity to explain your research 

in your own words and attract interest. You will receive an invitation email to create an 

AudioSlides presentation shortly. For more information and examples, please visit 

http://www.elsevier.com/audioslides. 
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