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Resumo: As emissões de compostos sulfurados pela indústria do refino de petróleo vêm 

sendo sujeitas a legislações cada vez mais restritivas devido aos impactos ambientais e na 

saúde humana. A remoção de compostos de enxofre pode ocorrer através de reações de 

hidrotratamento (HDT) as quais são catalisadas por sólidos, geralmente óxidos ou sulfetos 

metálicos normalmente suportados em alumina. Para a remoção de enxofre (HDS) 

catalisadores de Co(Ni)-Mo(W)/Al2O3 são os mais utilizados, porém novos materiais vem 

sendo desenvolvidos para esse fim. Carbetos de metais refratários foram identificados como 

potenciais candidatos para essa aplicação, a dopagem destes pode ser uma alternativa para a 

catálise dessa reação. Os precursores para obtenção de Mo2C foram heptamolibdato de 

molibdênio [(NH4)6[Mo7O24].4H2O] e nitrato de cobalto [Co(NO3)2.6H2O] e foram 

cominuídos manualmente em proporções estequiométricas anteriormente à reação. Os 

precursores foram caracterizados por TG/DTA, MEV, FRX e DRX. Os carbetos de 

molibdênio com adição de cobalto foram obtidos através de reação gás-sólido com atmosfera 

de metano (CH4) e hidrogênio (H2) utilizando reator de leito fixo. Foi utilizada vazão total da 

mistura gasosa de 15L/h com 5% de CH4 e taxa de aquecimento de 5°C/min até a temperatura 

de reação (700 ou 750°C). Dois percentuais de cobalto foram empregados: 2,5 e 5%. Foi 

notada a presença de fase CoMoO4 e MoO3 nos percursores calcinados, o que indica o íntimo 

contato entre os metais. Para os produtos da reação de carbonetação a 700°C, 

independentemente do teor de cobalto adicionado, foi formado Mo2C-ortorrômbica e MoO2-

monoclínica. A 750°C somente Mo2C foi detectada por DRX. Não foi possível a identificação 

de fase contendo Co pelos difratogramas em nenhuma das condições. Nessa temperatura, a 

análise de TOC indicou a completa conversão dos óxidos a carbeto, com formação de 8,9% 

de carbono livre para a amostra com 2,5% de Co, para a amostra com 5% a conversão foi 

incompleta (86%). Os produtos de reação foram caracterizados por FRX, DRX, MEV, TOC, 

BET e granulometria a laser. 
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Abstract: Sulfur compounds emissions have been, on the late years, subject to more severe 

environmental laws due to its impact on the environment (causing the acid rain phenomena) 

and on human health. It has also been object of much attention from the refiners worldwide 

due to its relationship with equipment’s life, which is decreased by corrosion, and also with 

products’ quality, as the later may have its color, smell and stability altered by the presence of 

such compounds. Sulfur removal can be carried out by hydrotreating (HDT) which is a 

catalytic process. Catalysts for HDS are traditionally based on Co(Ni)-Mo(W)/Al2O3. 

However, in face of the increased contaminants’ content on crude oil, and stricter legislation 

on emissions, the development of new, more active and efficient catalysts is pressing. 

Carbides of refractory material have been identified as potential materials for this use. The 

addition of a second metal to carbides may enhance catalytic activities by increasing the 

density of active sites. In the present thesis Mo2C with Co addition was produced in a fixed 

bed reactor via gas-solid reaction of CH4 (5%) and H2(95%) with a precursor made of a mix 

of ammonium heptamolybdate [(NH4)6[Mo7O24].4H2O] and cobalt nitrate[Co(NO3)2.6H2O]  

at stoichiometric amounts. Precursors’ where analyzed by XRF, XRD, SEM and TG/DTA. 

Carboreduction reactions were carried out at 700 and 750°C with two cobalt compositions 

(2,5 and 5%). Reaction’s products were characterized by XRF, XRD, SEM, TOC, BET and 

laser granulometry. It was possible to obtain Mo2C with 2,5 and 5% cobalt addition as a 

single phase at 750°C with nanoscale crystallite sizes. At 700°C, however, both MoO2 and 

Mo2C phases were found by XRD. No Co containing phases were found by XRD. XRF, 

however, confirmed the intended Co content added. SEM images confirmed XRD data. The 

increase on Co content promoted a more severe agglomeration of the produced powder. The 

same effect was noted when the reaction temperature was increased. The powder synthesized 

at 750°C with 2,5% Co addition TOC analysis indicated the complete conversion from oxide 

material to carbide, with a 8,9% free carbon production. The powder produced at this 

temperature with 5% Co addition was only partially converted (86%). 
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1. Introdução 
 

A preocupação com o meio ambiente tem impulsionado inúmeras pesquisas científicas 

objetivando a melhoria da eficiência de processos, o desenvolvimento de novos materiais e 

inovação tecnológica, de tal forma que a utilização dos recursos naturais disponíveis se dê da 

maneira mais sustentável possível. 

A crescente demanda por combustíveis de origem fóssil, associada ao fato destes não 

serem recursos renováveis, tem acarretado, nas últimas décadas, na extração de petróleo com 

teor de contaminantes aumentado devido ao esgotamento e contínua exploração desse recurso. 

Além dos hidrocarbonetos, constituintes da maior porção do petróleo; impurezas como 

enxofre, oxigênio, nitrogênio e metais podem ser encontradas na composição dos óleos 

brutos. Para obtenção dos produtos finais para consumo se realiza o refino do petróleo. No 

refino, as impurezas dissolvidas são removidas, por diversos processos físicos e químicos. 

Dentre os contaminantes do petróleo, o enxofre, particularmente, tem recebido atenção 

especial dos ambientalistas por desempenhar papel decisivo na ocorrência de fenômenos 

ambientais indesejados, como chuvas ácidas, e por estar associado com o desenvolvimento de 

doenças no sistema nervoso central dos seres humanos. A presença desse contaminante 

também recebe atenção especial dos produtores de combustíveis por ter impacto na vida útil 

de equipamentos e tubulações, devido ao seu caráter corrosivo, bem como na qualidade final 

dos produtos (cor, cheiro, estabilidade, etc.) e na utilização de insumos das etapas do 

processamento. A emissão de compostos de enxofre, desta forma, é normatizada. No Brasil, a 

Agência Nacional do Petróleo – ANP é a responsável pela legislação vigente nesse tópico e 

limites sucessivamente mais restritivos vem sendo impostos ao teor de enxofre permitido nos 

combustíveis no Brasil, acompanhando a tendência global. 

A remoção de compostos de enxofre pode ocorrer através de reações de 

hidrotratamento. Os processos de hidrotratamento (HDT) são aplicados a diversas 

alimentações de óleo, tanto no processamento de cargas brutas pesadas, quanto no tratamento 

de correntes pré-tratadas (craqueamento catalítico e reforma são alguns exemplos) para 

melhorar a qualidade dos produtos finais. 

Catalisadores para hidrotratamento de petróleo são geralmente óxidos ou sulfetos 

metálicos, porém, etapas secundárias desse processamento podem usar metais nobres 
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normalmente suportados em alumina (Serge, 2003). Para a remoção de enxofre (HDS) 

catalisadores de Co-Mo, Ni-Mo, Co-W e Ni-W, suportados em alumina (Al2O3) modificada, 

são os mais utilizados (Serge, 2003; Valverde Jr. Paulino & Afonso, 2008).  

Devido a esses desafios (legislações mais restritivas versus petróleo com maior teor de 

contaminantes) alterações significativas no processamento das cargas têm sido utilizadas para 

atender os requerimentos legais. Essas modificações têm demandado um aumento substancial 

no consumo de catalisadores e outros insumos, como hidrogênio e energia, além da 

diminuição de produção diária, comprometendo o balanço econômico da operação (Furimsky, 

1998). Dessa forma, o desenvolvimento de novos catalisadores pode se tornar 

economicamente viável, em relação às alterações de processos atualmente em curso. 

Carbetos e nitretos metálicos foram identificados como catalisadores potenciais para 

essas aplicações (Furimsky, 2003). Nesse aspecto, aqueles baseados em Mo receberam maior 

atenção devido a suas características químicas de multivalência e de tolerância ao enxofre, 

principalmente. Carbetos têm se apresentado como possuidores de atividade catalítica, por 

vezes, superiores àquelas verificadas para os metais nobres, bem como donos de taxas de 

envenenamento menores (Oyama, 1992).  

A obtenção de carbetos dopados com metais interessantes, em relação aos carbetos 

convencionais, representa a possibilidade de aumentar o nível de eficiência em catálise, 

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

material. 

No presente trabalho pretende-se obter carbetos de molibdênio com adição de cobalto 

através de reação gás-sólido com atmosfera de metano (CH4) e hidrogênio (H2) utilizando 

reator de leito fixo. Almeja-se estudar os efeitos da adição do cobalto e da temperatura de 

reação no tamanho de partícula, área superficial e aglomeração do material, bem como 

morfologia, avaliando sua potencialidade para atuar como catalisador para reações de 

hidrotratamento.  

No capitulo 2 será apresentada uma revisão bibliográfica dos processos catalíticos 

relativos ao refino do petróleo, bem como da disponibilidade mineral do molibdênio e 

cobalto, os métodos de obtenção de carbetos e seu potencial uso em reações de 

hidrotratamento. Nesse mesmo capítulo, serão ainda apresentados os estudos relativos a 

obtenção de carbetos bimetálicos e carbetos dopados, os quais serviram de base comparativa 

para o estudo realizado. No capitulo 3 a metodologia de obtenção dos materiais e as técnicas 
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de caracterização aplicadas são descritas. No capítulo 4 são apresentados e discutidos os 

resultados obtidos. O capítulo 5 refere-se à conclusão desta dissertação.  
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Fundamentação teórica 

2.1.1 Petróleo e enxofre 

 

Do latim “petra” (pedra) e “oleum” (óleo) o petróleo no estado líquido é uma 

substância oleosa, inflamável, menos densa que a água, com cheiro característico e cor 

variando do negro ao castanho-claro. Sendo constituído por uma mistura de compostos 

químicos orgânicos (hidrocarbonetos), o petróleo contem centenas de compostos diferentes, 

os quais são separados de acordo com faixas de ebulição em colunas de destilação 

atmosféricas ou de baixas pressões (vácuo).  

Além dos hidrocarbonetos (compostos de C e H), constituintes da maior porção do 

petróleo; impurezas como enxofre, oxigênio, nitrogênio e metais, podem ser encontradas na 

composição dos óleos brutos. Devido às variações de composição, o petróleo pode se 

apresentar com características de reologia, cor e cheiro bastante diferentes. A composição 

apresentada na Tabela 1, contudo, geralmente pode ser encontrada (Thomas, 2001). 

Tabela 1: Composição elementar do óleo cru (% em peso) 

Elemento Composição (%) 

Hidrogênio 11-14% 

Carbono 83-87% 

Enxofre 0,006- 8% 

Nitrogênio 0,011-1,7% 

Oxigênio 0,1-2% 

Metais Até 0,3% 

Fonte: Thomas, 2001 

Dentre os contaminantes, o enxofre, o qual contribui com uma concentração média de 

0,65% em peso, é o terceiro maior constituinte da mistura do petróleo. Em geral, petróleos 

mais densos, ou seja, mais rico em frações mais pesadas; estão associados a maiores teores de 

enxofre em sua composição. Devido à crescente demanda por combustíveis de origem fóssil, 

associada ao fato destes recursos não serem renováveis, a tendência mundial é voltada para 

obtenção de petróleos cada vez mais pesados. 
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Se apresentando sob diversas formas: sulfetos, benzotiofenos e derivados, moléculas 

policíclicas com nitrogênio e oxigênio, gás sulfídrico, entre outras (Thomas, 2001); esse 

elemento exerce papel fundamental na operação das refinarias, no transporte e queima dos 

combustíveis produzidos, e na emissão de poluentes atmosféricos. 

Ambientalmente falando, a emissão de compostos de enxofre desempenha papel 

decisivo na ocorrência de fenômenos indesejados, como chuvas ácidas, e está associado ao 

desenvolvimento de doenças no sistema nervoso central dos seres humanos.  

Em termos de processamento de óleos brutos, a presença de compostos sulfurados tem 

impacto na vida útil de equipamentos e tubulações, devido ao seu caráter corrosivo, bem 

como na qualidade final dos produtos (cor, cheiro, estabilidade, etc.) e na utilização de 

insumos das etapas do processamento (desativação de catalisadores, por exemplo) (Valverde 

Jr, Paulino, & Afonso, 2008).  

No Brasil, a ANP é a responsável pela legislação vigente nesse tópico e limites 

sucessivamente mais restritivos vem sendo impostos ao teor de enxofre permitido nos 

combustíveis no Brasil, acompanhando a tendência global. 

Devido aos desafios relativos às restrições legais em relação às emissões de compostos 

sulfurados e ao teor de enxofre nos combustíveis para transporte, alterações significativas no 

processamento das cargas têm sido utilizadas para atender esses requerimentos (Furimsky, 

1998). 

O consumo de petróleo no Brasil passou de 1,97 milhão de barris por dia em 2003 para 

2,93 milhões de barris em 2012, contabilizando um aumento de 42%. No mesmo período, a 

produção subiu de 1,5 milhão de barris por dia para 2,1 milhões, contabilizando 38,8% de 

crescimento. As 14 refinarias brasileiras, porém, passaram de 1,9 milhão de barris por dia 

para 2 milhões de barris, o que representa um aumento de apenas 4,4% (Beck, 2013).  

O aumento da capacidade produtiva sem construção de novas unidades de refino 

indica a melhoria nos processos produtivos. Essas modificações, contudo, têm demandado um 

aumento substancial no consumo de catalisadores e outros insumos, de tal forma que em um 

futuro próximo, um nível de equivalência econômica com a troca dos atuais catalisadores por 

novos, com materiais e propriedades diferenciadas pode ser alcançado. 
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2.1.2 Catálise 

 

A catálise é um fenômeno relativo às taxas de reação química, ou seja, à cinética das 

reações. O termo catálise deriva do grego, significando “quebra ao aproximar”. O uso de 

catalisadores se relaciona com o caminho reacional que os reagentes devem percorrer até que 

haja a formação de produtos. Nesse aspecto, apesar de os produtos possuírem energia 

potencial mais baixa que os reagentes, a existência de uma barreira energética de ativação 

impede que a reação prossiga até que essa seja vencida.  A Figura 1 ilustra a diferença entre as 

energias dos produtos e reagentes e a barreira energética existente entre eles, bem como a 

diferença energética entre os caminhos com e sem catalisador. 

 

Figura 1: Diagrama ilustrativo do processo catalítico frente à evolução da reação e à 

energia. Adaptado de (Matar, Mirbach, & Tayim, 1988). 

Catalisadores agem, dessa forma, oferecendo um caminho energético alternativo para 

o prosseguimento da reação química. Em outras palavras, a uma mesma temperatura, uma 

fração maior de moléculas de reagentes pode cruzar a barreira energética mais baixa da 

trajetória catalisada e se transformar em produtos, do que quando o catalisador não está 

presente (Atkins & Jones, 2006). Na indústria química o uso de catalisadores permite que 

condições de processamento de reações, que do contrário necessitariam de temperaturas ou 

pressões mais intensas, sejam mais brandas, resultando em grandes reduções de custos 

energéticos. 

Um dos requerimentos primordiais da catálise é que os catalisadores sejam facilmente 

recuperáveis das correntes de saída dos reatores, ou seja, que produtos e catalisadores sejam 

separados com facilidade. Em sistemas nos quais catalisadores e reagentes encontram-se em 

fases diferentes, por exemplo, quando se utilizam catalisadores sólidos e reagentes fluidos, a 

catálise é dita heterogênea, do contrário, a catálise homogênea ocorre (Ciola, 1981). 
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A catálise heterogênea, apesar de mais utilizada na indústria petroquímica, tem sua 

química menos esclarecida que a catálise homogênea. Sistemas homogêneos podem ser 

investigados e terem seus mecanismos acompanhados ao longo do desenvolvimento da reação 

por meio de técnicas analíticas como espectroscopia, espectrofotometria, etc. que permitem a 

identificação de intermediários reacionais. Nos sistemas heterogêneos, contudo, a 

instrumentação requerida é refinada e, ainda assim, resultados podem nem sempre ser 

conclusivos por dificuldades de reprodutibilidade. Apesar disso, por se apresentar como um 

problema de processamento, em termos de recuperação de catalisador, mais simples, a catálise 

heterogênea é preferida (Matar, Mirbach, & Tayim, 1988). 

Na indústria do petróleo, os reagentes encontram-se na fase líquida ou gasosa (fases 

fluidas) e a catálise heterogênea é responsável por praticamente todos os catalisadores 

utilizados no refino e, aproximadamente, 80% dos utilizados na indústria petroquímica 

(Matar, Mirbach, & Tayim, 1988). Nesse tipo de sistema, é interessante que os sólidos 

possuam pequenos tamanhos de partícula (finamente divididos), de maneira a garantir que o 

contato, adsorção, reação e dessorção ocorram de maneira mais eficiente (Atkins & Jones, 

2006).  

Os mecanismos precisos que descrevem a catálise heterogênea são complexos, porém, 

de maneira geral, se assume que as seguintes etapas, as quais são ilustradas na Figura 2, 

ocorram:  

1- Transferência de massa externa de reagentes; 

2- Transferência de massa difusiva intraparticular de reagentes; 

3- Adsorção fluido–sólido de reagentes; 

4- Ativação e reação na superfície do catalisador; 

5- Dessorção fluido–sólido de produtos; 

6- Transferência de massa difusiva intraparticular de produtos; 

7- Transferência de massa fluido–sólido externa de produtos. 

 

Figura 2: Diagrama das etapas de transferência de massa envolvendo processos fluido-

partícula catalítica. Adaptado de (Sousa). 
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2.1.3 Catálise aplicada ao refino de petróleo 

 

Catalisadores tem papel definitivo na produção de combustíveis para transporte, sejam 

eles gasolina, diesel, ou outros menos corriqueiros para o cidadão comum como o querosene 

de aviação e marítimo.  

Em uma refinaria típica, o óleo é fracionado em colunas de destilação atmosféricas e à 

vácuo em função das faixas de ebulição dos seus componentes. A Figura 3 ilustra os 

processos catalíticos em uma refinaria, destacando os tipos de catalisadores utilizados. 

 

Figura 3: Diagrama ilustrativo dos processos catalíticos no refino do petróleo em uma 

refinaria típica. Adaptado de Kaldor et. al. (2000). Processos com uso de catalisadores 

puramente metálicos em branco, em cinza catalisadores ácidos e em preto, catalisadores 

metal/ácidos. 

A fração leve, na região da gasolina, é chamada de nafta e pode ser processada de 

diversas maneiras, através de reações de isomerização, hidrotratamento ou reforma catalítica. 

A isomerização é um conjunto de reações nas quais a octanagem do combustível é aumentada 

através do uso de catalisadores bifuncionais (metálicos e ácidos) e hidrogênio (Kaldor, et.al., 

2000). O hidrotratamento, por sua vez, utiliza catalisadores de sulfetos metálicos suportados, 

na presença de hidrogênio, para remoção de heteroátomos da nafta (Matar, Mirbach, & 

Tayim, 1988). Já na reforma catalítica, compostos naftênicos e cicloparafínicos são 

convertidos em anéis aromáticos isolados pelo uso de catalisadores de metais nobres sobre 
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suportes diversos. A reforma catalítica é essencial para a sinergia dos processos de refino, 

uma vez que produz o hidrogênio necessário para que outros processos, como o próprio HDT, 

ocorram (Grange & Vanhaeren, 1997). 

A fração média obtida por destilação, com pontos de ebulição da faixa adequada para 

produção de diesel e querosene de aviação, é tipicamente hidrotratada, similarmente à 

gasolina, ou hidrocraqueada. Nesses processos são utilizados catalisadores bifuncionais 

(metálicos/ácidos) para remoção de S,O,N ou quebra de cadeias carbônicas muito longas 

(Furimsky, 2003). As correntes utilizadas como alimentação podem ser provenientes tanto 

diretamente das colunas de destilação, quanto de outros processos, como craqueamento 

catalítico ou coqueificação, o que implica em uma maior versatilidade do sistema catalítico 

empregado para ajustar-se a essas demandas (Valverde Jr, Paulino, & Afonso, 2008).  

O gasóleo, fração relativamente mais pesada, geralmente é enviado diretamente para 

uma unidade de craqueamento catalítico (FCC). Contudo, submeter o gasóleo a HDT 

anteriormente ao craqueamento catalítico tem se tornado prática mais comum nas refinarias 

(Kaldor et.al., 2000). No FCC, catalisadores ácidos baseados em aluminossilicatos (zeólitas) 

são usados para converter gasóleo, e ocasionalmente o resíduo atmosférico, em frações mais 

leves na região da nafta e olefinas. Essas frações podem, em seguida, ser alquiladas ou 

dimerizadas para produzir gasolina de alta octanagem em processos com catalisadores ácidos 

(Grange & Vanhaeren, 1997). 

A fração mais pesada produto das destilações atmosférica e à vácuo é a corrente de 

mais difícil processamento por estar associada a elevadas concentrações de heteroátomos, 

moléculas aromáticas e polares as quais formam um conjunto com efeito venenoso sobre os 

catalisadores. Assim, o resíduo de vácuo geralmente é convertido em processos não catalíticos 

como a coqueificação para gerar produtos mais leves e coque sólido. Porém, o tratamento 

dessa fração ainda assim não é trivial e requer elevadas pressões parciais de hidrogênio e 

catalisadores metálicos para que seja efetivo o (Kaldor, et.al., 2000). 

2.1.3.1 Hidrotratamento e Hidrodessulfurização 

 

O processo de hidrotratamento (HDT) é um processo na indústria do refino do 

petróleo, conforme brevemente pontuado, que vem sendo utilizados há mais de meio século. 

No HDT, frações selecionadas reagem, em presença de hidrogênio e catalisadores, pressão e 

temperatura para promover dois grupos principais modificações: purificação e conversão. A 
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purificação corresponde à remoção de heteroátomos e metais (S,O,N,V,Ni, etc.) das 

moléculas orgânicas por reações de hidrodessulfurização (HDS), para remoção de S; 

hidrodenitrogenação (HDN), para remoção de N; e hidrodeoxigenação (HDO), para remoção 

de O.  

Já os processos de conversão permitem a mudança de estrutura e peso molecular das 

moléculas pelo uso de reações de hidrogenação, hidrodesaromatização, isomerização e 

hidrocraqueamento; nos quais insaturações e anéis aromáticos recebem átomos de hidrogênio 

formando compostos mais leves e de mais fácil processamento posterior (Grange & 

Vanhaeren, 1997). 

Esse processo é essencial, uma vez que tem como objetivos: 

1- Proteger os catalisadores utilizados em etapas seguintes do processamento; 

2- Diminuir nas emissões de NOx (tóxico) e SO2, derivados da queima dos compostos 

orgânicos; 

3- Melhorar as propriedades do produto final (cor, cheiro, estabilidade, etc.); 

4- Valorizar as frações mais pesadas do óleo; 

5- Atender às restrições legais de teor de contaminantes em combustíveis. 

No Brasil, o órgão responsável pela regulamentação da especificação do combustível é 

a ANP – Agência Nacional do Petróleo. As especificações brasileiras, acompanhando a 

tendência internacional, tem buscado diminuir o teor de enxofre permitido nos combustíveis 

nas últimas décadas. No caso da gasolina, os teores de aromáticos, olefinas e benzeno, 

também vêm sendo reduzidos de maneira a produzir uma queima mais eficiente, gerando uma 

quantidade menor de poluentes. As Tabelas 2 e 3 apresentam a evolução da legislação 

brasileira sobre a emissão de enxofre nos combustíveis mais utilizados, diesel e gasolina, 

respectivamente.  

É notória a diminuição do teor permitido desse elemento nos combustíveis para 

transporte, principalmente no final da década de 1990 e início da década de 2000, no qual 

verifica uma diminuição de 1000ppm para 50ppm na gasolina, e de 10000ppm para 500 no 

diesel. Essa alteração na legislação tem demandado fortemente dos processos de refino, tanto 

em termos logísticos quanto de processamento, para que não ocorram desvios na qualidade 

dos produtos. 
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Tabela 2: Evolução da legislação sobre o teor de enxofre no óleo diesel no Brasil. 

Ano Legislação Teor máximo de enxofre (ppm) 

1955 Resolução CNP nº5 10.000 

1993 Portaria DNC nº28 
A B D 

10.000 5.000 10.000 

2001 Portaria ANP nº310 
Metropolitano Interior 

2.000 3.500 

2005 
Portaria ANP nº310 

(Resolução ANP nº12) 

S500 Metropolitano Interior 

500 2.000 3.500 

2008 Resolução ANP nº41 
Metropolitano Interior 

500 1.800 

12/2009 Resolução ANP nº42 
A/B S50 A/B S500 A/B S1800 

50 500 1.800 

Fonte: CETESB-SP 

 

Tabela 3: Evolução da legislação sobre emissão de enxofre na gasolina no Brasil. 

Ano Legislação Teor máximo de enxofre (ppm) 

1979 Resolução CNP nº 14 2.500 

1994 Portaria DNC nº 43 2.000 

1998 Portaria ANP nº 71 
Comum Premium 

1.500 1.000 

1999 Portaria ANP nº 197 1.000 

2009 Portaria ANP nº38 50 

Fonte: CETESB-SP 

Para HDT, o hidrogênio produzido pela reforma catalítica da nafta, conforme 

mencionado anteriormente, é utilizado para hidrogenar frações mais pesadas, ou remover 

compostos indesejados da própria nafta (Grange & Vanhaeren, 1997). Geralmente, várias 

reações ocorrem durante o tratamento, porém a extensão na qual uma ou outra reação se 

processa está diretamente relacionada com o catalisador e as condições de processamento 

utilizadas (Serge, 2003). Assim, dependendo da alimentação e das necessidades de produção 

da unidade, o processamento pode ser direcionado. Desta forma, fica clara a importância do 
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hidrotratamento no segmento da indústria de petróleo e a necessidade da manutenção da 

versatilidade do processo, o qual deve poder aceitar cargas dos mais variados tipos e 

qualidades, mantendo a oferta e o abastecimento dos derivados sem grandes perturbações 

temporais (Valverde Jr, Paulino, & Afonso, 2008). 

A maioria dos catalisadores para hidrotratamento é obtida pelo uso de metais de 

transição, geralmente na forma de óxidos ou sulfetos (Serge, 2003). Tal uso deriva, em parte, 

da configuração eletrônica desses elementos, os quais possuem um orbital tipo d parcialmente 

preenchido, permitindo que variados estados de oxidação sejam alcançados (Matar, Mirbach, 

& Tayim, 1988). Adicionalmente, os óxidos e sulfetos de metais de transição apresentam boa 

capacidade de adsorção de reagentes e dessorção de produtos, mantendo assim, o fluxo de 

fluidos sobre a superfície catalítica. 

A hidrodessulfurização (HDS) é um processo de hidrotratamento (HDT), no qual 

compostos sulfurados são hidrogenados de maneira a remover os átomos de enxofre das 

cadeias carbônicas.   

O processo de HDS requer, necessariamente, catalisadores resistentes ao 

envenenamento por enxofre. Há bastante tempo, a eficiência do sistema Co-Mo como 

catalisadores para dessulfurizarão de petróleo foi comprovada. Catalisadores típicos para essa 

reação consistem em aproximadamente 4% CoO e 12% Mo03 sobre suporte de γ-Al203, os 

quais podem ser sulfitados in situ ou anteriormente ao uso para que a atividade dos sítios Co-

Mo-S se apresente. Outros sistemas, como NiO-WO3 e NiO-MoO3 também são utilizados 

para HDS. A presença de Ni e Co em catalisadores de W ou Mo promove a atividade para 

HDS dos últimos, aumentando as taxas de reação verificadas (Matar, Mirbach, & Tayim, 

1988).  

O desenvolvimento de novos materiais à base de molibdênio e cobalto, metais 

comprovadamente interessantes para a reação de HDS, em substituição para os tradicionais 

catalisadores atualmente aplicados no hidrotratamento pode produzir uma alternativa para a 

encruzilhada que esse processamento tem enfrentado. 

 Carbetos e nitretos metálicos foram identificados como catalisadores potenciais para 

essas aplicações (Furimsky, 2003). Esses materiais apresentaram-se com atividade catalítica 

similar às verificadas para metais nobres bem como donos de baixas taxas de envenenamento 

(Oyama, 1992). Nesse aspecto aqueles baseados em Mo receberam maior atenção devido, 

principalmente à sua tolerância ao enxofre e à configuração eletrônica apresentada.  
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2.1.4 Molibdênio 

 

O molibdênio (Mo) é o elemento químico de número atômico 42, é um metal de 

aparência prata-esbranquiçada e maleável, sendo o quarto elemento da segunda série de 

elementos de transição, no grupo seis da tabela periódica. O molibdênio possui um conjunto 

de propriedades únicas, as quais o tornam um ingrediente essencial em uma gama de 

aplicações industriais que incluem: 

1- O sexto maior ponto de fusão dentre todos os elementos (2623ºC), 

2- O menor coeficiente de expansão térmica dentre os materiais de engenharia; 

3- Uma das mais elevadas condutividades térmicas dentre todos os elementos 

4- Densidade apenas 25% superior à do ferro (10,22 g/cm3); 

A reunião dessas propriedades confere ao elemento aplicações na indústria 

metalúrgica, de construção civil, automobilística e química, bem como no desenvolvimento 

de novas tecnologias mais limpas (Dart Mining NL, 2013; DNPM, 2012; IMOA).  

A primeira identificação do molibdênio como elemento isolado ocorreu em 1778 por 

Carl Wilhelm Scheele, cientista sueco, e foi primeiramente produzido na forma de pó em 

1782. Por aproximadamente um século o molibdênio não encontrou qualquer aplicação 

industrial de utilidade, porém, após suas propriedades como elemento de liga terem sido 

reconhecidas, este se tornou seu maior uso mundial. Sua ocorrência na natureza se dá em 

cerca de 50 minerais dentre os quais se destaca a molibdenita (MoS2) como principal fonte 

comercial.  

A produção de molibdênio é relativamente pequena, tendo sido produzidas em 2010, 

220 Mt, e em 2011, 253 Mt mundialmente. As reservas mundiais de molibdênio, em 2012, 

totalizaram 11 milhões de toneladas e se concentra, principalmente na China (4.3Mt), Estados 

Unidos (2.7Mt) e Chile (1.2Mt) . No Brasil, as reservas são restritas a associações com outros 

minerais nos estados do RN, PB, BA, MG, SC, PA, RS, RR (DNPM, 2012).  Apesar de não 

existirem minas de produção de molibdenita no Brasil, no RN esse minério está presente em 

associação ao minério de sheelita (tungstênio), o minério com maior produção do estado. Essa 

ocorrência, contudo, se dá a baixas concentrações de molibdenita (SEDEC, 2005).  

A química do molibdênio é muitíssimo versátil, apresentando estados de oxidação que 

variam de -2 a +6, e números de coordenação no intervalo de 4 a 8, permitindo a formação de 

estequiometrias variadas com ligantes orgânicos e inorgânicos (IMOA). Assim, apresenta um 
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elevado potencial para catálise, uma vez que na adsorção de reagentes e dessorção de 

produtos, estados eletrônicos diferentes são possíveis. 

Catalisadores à base de molibdênio encontram aplicações em reações de elevada 

importância industrial, como no refino de petróleo e na produção de plásticos e polímeros. Em 

adição, catalisadores à base desse metal apresentam resistência ao envenenamento por 

enxofre, apresentando atividade catalítica interessante em condições sob as quais catalisadores 

de metais nobres se envenenariam rapidamente (Oyama, 1992). A Tabela 4 traz algumas das 

principais reações de importância industrial, onde catalisadores à base desse metal são 

utilizados. 

Tabela 4: Uso de catalisadores à base de molibdênio na indústria. 

Catalisador Aplicação Reação Importância 

Sulfetos de Co-Mo 

ou Ni-Mo/Al2O3 
Hidrotratamento Hidrodessulfurização Refino de Petróleo 

Óxidos de Bi-Mo 

Oxidação seletiva do 

propeno e 

amonização 

Síntese de acroleína e 

acrilonitrila 

Fabricação de 

plásticos e polímeros 

Óxidos de Mo-V 
Oxidação da 

acroleína 

Síntese de ácido 

acrílico 

Fabricação de 

plásticos e polímeros 

Óxidos de Fe-Mo Oxidação do metanol 
Síntese de 

formaldeído 

Fabricação de 

plásticos e polímeros 

Fonte: IMOA 

O uso principal do molibdênio, contudo, se encontra na indústria metalúrgica na 

fabricação de aços rápidos e estruturais. Quando adicionado à liga, o molibdênio promove um 

aumento na resistência mecânica, dureza, resistência à corrosão, condutividade térmica, 

elétrica e resistência a elevadas temperaturas e pressões; enquanto reduzindo a expansão 

térmica, peso e preço final do produto acabado. A Figura 4 apresenta os usos principais do 

molibdênio segundo  (IMOA). 
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Figura 4: Usos do molibdênio industrialmente, segundo a IMOA (2010). 

 

2.1.5 Cobalto 

 

O cobalto (Co) é o elemento químico de numero atômico 27, aparecendo no primeiro 

período extenso da tabela periódica. Possui aparência lustrosa e acinzentada, bem como 

propriedades únicas e estratégicas para uso industrial. Dentre essas se podem citar seu elevado 

ponto de fusão (1493°C) associado à elevada resistência em altas temperaturas, 

ferromagnetismo e multi-valência. A última também lhe confere importante ação catalítica, 

similarmente ao verificado para o molibdênio. O cobalto é o 33º elemento mais abundante na 

crosta terrestre, possuindo reservas mundiais estimadas em 7 milhões de toneladas (Dart 

Mining NL, 2013). 

Cobalto tem sido utilizado como elemento para tintura de cerâmicas e vidros desde 

2600 A.C., tendo sido notado em peças desse tipo em tumbas egípcias e das dinastias chinesas 

Tang (600-900 A.C.) e Ming (1350 – 1650) na forma de óxidos. O metal isoladamente, 

contudo, só foi descoberto em 1735 por G.Brandt, cientista sueco. Até 1914, porém, a única 

forma disponível deste metal era como óxido. Os usos do cobalto metálico só tiveram 

crescimento e importância tecnológica após os trabalhos de Elwood Haynes em ligas 

SteeliteR, os desenvolvimento da Alnico no Japão e do uso como ligante do carbeto de 

tungstênio (WC) na Alemanha (Sobre o cobalto: Darton Commodities Limited). 

O cobalto é encontrado na natureza em associação com minerais de níquel ou níquel-

cobre. Desta forma, geralmente a sua produção ocorre como um sub-produto desses metais. 
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Atualmente, aproximadamente 64% da produção do cobalto está relacionada à produção de 

cobre, 33% associada ao níquel e somente 3% se referem a operações de obtenção primária 

deste metal. 

O Brasil domina a cadeia produtiva do cobalto desde a extração, até a produção do 

cobalto metálico e do mate de níquel contendo cobalto. Esse mate é totalmente exportado para 

a Finlândia, onde é utilizado para aplicações de alta tecnologia. Já o cobalto metálico é 

predominantemente exportado (de 80 a 90%) e parte é comercializada no país (de 10% a 

20%). O Brasil não produz óxidos e hidróxidos de cobalto, necessitando importá-los (DNPM, 

2006). 

Em 2011 o DNPM aprovou no município de Canaã dos Carajás-PA, para a empresa 

Vale, reservas da ordem de 45 milhões de toneladas de minério de cobalto, correspondentes a 

2.300 t de cobalto contido, associado ao níquel. A SFK Metals (UK) Limited (Global 

Independent Cobalt Specialists) estimou o consumo de cobalto metálico mundial em 2012 

segundo o descrito na Figura 5. Nesse ano foram produzidas 222,1 t de Co em mate de níquel 

no Brasil, as quais foram totalmente exportadas para a Finlândia (DNPM, 2012). 

 

Figura 5: Gráfico do uso de cobalto metálico em 2012 no mundo, segundo a SFK Metals 

(UK) Limited. 

O cobalto possui uma variedade de aplicações industriais importantes, de baterias a 

motores aeronáuticos, apresentando uso em reações catalíticas, assim como reforço de ligas 

metálicas, similarmente ao molibdênio. Em catálise, sua aplicação se relaciona tanto com a 

dessulfurização de hidrocarbonetos, quanto com a remoção de óxidos nitrosos. Em ambos os 

casos, tem importância ambiental significativa, atuando na redução de emissão de gases de 

Baterias e 

Produtos 

químicos

54%

Super ligas

21%

Carbetos

12%

Ímãs

6%

Ligas, aços e 

aços especiais

5%

Outros

2%

Uso do Co Metálico Mundial em 2012



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica 

Camila Pacelly Brandão de Araújo - 01/2015  19 

nocivos. Suas qualidades catalíticas também encontram uso na obtenção de hidrocarbonetos a 

partir do gás de síntese, através do processo Fischer-Tropsh. 

O consumo mundial de cobalto refinado foi estimado em aproximadamente 74.000 t 

em 2012, quase 50% a mais do que o observado nas décadas anteriores. Esse aumento se 

deve, principalmente, à crescente demanda por baterias recarregáveis para celulares, 

notebooks e outros eletrônicos portáveis, a qual deve se manter alta ainda por muitas décadas. 

A indústria de superligas, segundo maior mercado consumidor de cobalto, tem se aproveitado 

da manutenção de boas taxas de crescimento do setor aeronáutico, onde o cobalto é utilizado 

na fabricação de motores (Sobre o cobalto: Darton Commodities Limited). 

2.1.6 Carbetos 

 

Carbetos são compostos químicos nos quais o carbono se combina com um elemento 

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

principais a depender da diferença de eletronegatividade entre os elementos: carbetos salinos, 

covalentes, intermediários ou intersticiais (Pierson, 1996). 

Carbetos salinos se formam com metais dos grupos 1 e 2 da tabela periódica, mais 

comumente, e suas reações com água produzem metano e o correspondente hidróxido 

metálico. Nesses carbetos, a ligação química verificada entre os átomos de carbono e o 

elemento pai é essencialmente iônica, havendo transferência de elétrons (Atkins & Jones, 

2006). Já nos carbetos covalentes, o carbono se liga a elementos com eletronegatividade 

próxima à sua através de ligações covalentes, com compartilhamento de elétrons, produzindo 

materiais extremamente duros como é o caso do SiC e BC. 

Os carbetos intersticiais, formados principalmente com os elementos de transição da 

tabela periódica, se caracterizam por elevadas diferenças de eletronegatividade e de raio 

atômico entre o elemento pai e o carbono, o que permite que o último se aloje em interstícios 

da estrutura cristalina do metal, dando origem à nomenclatura. Nesses, a ligação química é 

parcialmente covalente/iônica. Em carbetos intermediários, diferentemente dos carbetos 

intersticiais, as diferenças entre os raios atômicos são menores, não permitindo que o carbono 

ocupe posições intersticiais sem severamente distorcer a rede cristalina (Pierson, 1996). A 

tabela periódica de elementos adaptada e ilustrada na Figura 6 destaca os grupos de carbetos 

formados: em amarelo, carbetos salinos; em vermelho, carbetos intersticiais; em azul, 

carbetos intermediários; e, em verde, carbetos covalentes.  
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Figura 6: Tabela Periódica de Elementos adaptada. 

Os carbetos de metais de transição têm atraído a atenção de pesquisadores na área de 

catálise desde a década de 1970, quando similaridades entre o comportamento catalítico de 

carbetos e metais nobres foram verificadas (Oyama, 1992). Esses podem também ser 

denominados carbetos refratários, uma vez que exibem elevados pontos de fusão. Nesse 

contexto, qualquer carbeto com ponto de fusão acima do valor arbitrário de 1800°C, e que se 

apresente com elevada inércia química, pode ser considerado refratário (Pierson, 1996). A 

maioria dos elementos é passível de formar carbetos, porém, dentre eles somente uma porção 

de materiais intersticiais e covalentes atendem as exigências de refratariedade. Nessa 

categoria, podem ser alocados os elementos de transição presentes nos grupos IV, V e VI e 

nos períodos 4°, 5° e 6° da tabela periódica, além do Boro, Silício e Alumínio. 

Dois usos principais podem ser destacados quando analisando esses materiais. O mais 

tradicional deles é a sua utilização como reforço de matrizes metálicas, atuando em pequenas 

proporções na composição global de aços, alterando suas propriedades e produzindo materiais 

mais duros, com elevada resistência ao choque térmico e refratariedade. Tais melhorias nas 

propriedades termomecânicas tem justificado seu uso em ferramentas de corte, brocas de 

perfuração, revestimento aeroespacial e de reatores nucleares.  

O segundo uso, mais recente e igualmente promissor, tem se voltado para catálise 

heterogênea, atuando, principalmente, em reações industriais importantes como hidrogenação, 

hidrodessulfurização, hidrodesaromatização de compostos, oxidação catalítica, produção de 

gás de síntese, entre outras (Borovinskaya, et.al, 2012; Cheng & Huang, 2010; Gomes, 2006). 

Muitas dessas reações são necessárias para que os processos produtivos, principalmente da 

indústria petroquímica, alcancem a conformidade ambiental exigida pela legislação ou 

requerimentos de processo adequados às etapas seguintes. 
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Para aplicação catalítica, a síntese dos carbetos refratários deve ser tal que objetive 

produzir materiais finais com diminuto tamanho de partícula (Volpe & Boudart, 1985). Bem 

como superfície livre de poluentes, como carbono depositado. Essas características permitem 

melhor contato entre reagentes e catalisadores, aumentando o rendimento dos processos. 

Partículas de tamanho reduzido são interessantes por serem mais facilmente dispersas 

e permitirem melhor acesso da fase fluida aos sítios catalíticos, uma vez que formam filme 

líquido de menor espessura envolvendo a partícula e, consequentemente, permitem melhor 

transferência de massa entre as fases. 

A disponibilidade da superfície catalítica para o fluido também é essencial no processo 

catalítico. Dessa forma, é desejável que a superfície esteja livre de contaminantes como 

carbono adsorvido, o qual impede o fluxo de fluido dentro da partícula catalítica, diminuindo 

sua atividade (Giraudon et. al. 2000). 

2.1.7 Caracterização de materiais 

 

Para caracterização de materiais as técnicas mais tradicionais são a difração de raios-x, 

para identificação do aspecto composicional em termos de fases cristalinas, fluorescência de 

raios-x, para avaliação da composição química, e microscopia eletrônica de varredura, para 

identificação morfológica do material. Adicionalmente outras técnicas mais específicas 

podem ser realizadas como TOC, o qual avalia o teor de carbono total de uma amostra por 

completa combustão e BET, para avaliação da área superficial. Análises termogravimétricas 

também podem ser realizadas para avaliação do comportamento do material frente alterações 

de temperatura. 

A análise termogravimétrica é uma técnica termo analítica que acompanha a variação 

da massa da amostra, em função da programação de temperatura. O equipamento da análise 

termogravimétrica é composto basicamente pela termobalança, a qual permite a pesagem 

contínua de uma amostra em função da temperatura (Denari & Cavalheiro, 2012). Esse tipo 

de análise, no presente trabalho, se prestou a avaliar o comportamento térmico do precursor e 

estabelecer a faixa de temperatura adequada para se proceder a reação de redução em 

atmosfera de hidrogênio, considerando que óxidos estáveis dos metais de interesse tenham 

sido formados por degradação térmica ou reacional dos precursores. 
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Uma vez estipulada faixa de temperatura na qual não mais se verifica alteração 

composicional do precursor, a mesma pode ser utilizada como condição para calcinação para 

obtenção de pós de características uniformes os quais podem ser analisados pelas técnicas de 

DRX, FRX e MEV.  

O mapeamento por difração de raios-x permite verificar se o material é cristalino ou 

amorfo, bem como identificar fases cristalinas, através da comparação, em softwares 

específicos, com materiais previamente catalogados. Essa análise se utiliza do fenômeno 

físico da interferência de ondas para realizar a caracterização de materiais. Nela, a radiação 

emitida por uma fonte interage com os elétrons do material, organizados espacialmente de 

maneira periódica, permitindo a ocorrência de interferências construtivas entre as ondas, as 

quais originam maiores ou menores intensidades do feixe de elétrons difratados. É possível, 

então, um mapeamento das posições (ângulo) e intensidades dos picos de difração, permitindo 

a construção de um gráfico. A identificação das fases então é realizada por meio de um estudo 

comparativo, em softwares específicos, com cartas-padrão de fases cristalinas catalogadas na 

literatura. 

Cálculos para estimar o tamanho de cristalito, bem como avaliar o percentual de 

contribuição de cada fase e, consequentemente, a composição do material também podem ser 

realizados. Esses cálculos podem ser realizados a partir da elaboração de um perfil 

matemático por ajuste dos dados experimentais com os valores teóricos preditos para as fases 

cristalinas presentes. 

 Já a análise de FRX fornece quantitativamente a composição elementar do pó. 

Consiste na exposição das amostras a um feixe de radiação permitindo que haja a excitação 

dos elétrons presentes nas camadas mais externas dos átomos. Utiliza-se uma fonte de 

radiação X para ionizar os níveis internos dos átomos constituintes da amostra, por efeito 

fotoelétrico. Na reorganização energética do átomo e regresso ao seu estado fundamental, o 

excesso de energia pode ser liberado através da emissão de fóton com energia igual à 

diferença de energia de ligação entre níveis entre os quais se deu a transição. Esta radiação é 

característica do elemento. 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV), também utilizada neste trabalho, é uma 

ferramenta muito aplicada para o estudo e caracterização de materiais, uma vez que o 

resultado da análise é uma imagem na qual se pode claramente observar a morfologia e 

avaliar qualitativamente a distribuição de tamanhos de partículas.  
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As técnicas até aqui citadas foram empregadas para o estudo das características do 

precursor para a síntese de carbetos, com o objetivo de esclarecer e identificar as alterações 

ocorridas mediante a aplicação dos processos reacionais e térmicos. 

A análise de TOC permite avaliação do teor de carbono total presente em uma amostra 

sólida por combustão completa da mesma em atmosfera de oxigênio puro a 900°C. A 

quantidade de carbono é determinada utilizando radiação infravermelha não dispersiva 

(NDIR) sobre os produtos da combustão e identificando o CO2 produzido pela queima. Dessa 

forma, é possível fazer uma análise quantitativa da conversão dos pós em carbetos e da 

formação de carbono livre. 

A análise de granulometria a laser permite avaliar a distribuição de tamanhos de 

aglomerados. Essa informação é importante, na medida em que permite uma avaliação do 

comportamento desse material em condições de fluidização ou aglomeração internamente a 

um reator. Cabe ressaltar que os resultados de análise granulométrica referem-se aos 

aglomerados de partículas, ou seja, possuem dimensões várias vezes maior que as estimadas 

para partículas individuais, verificadas por MEV, ou cristalitos, calculados pela metodologia 

explicitada no item 4.3.2. Por meio dessa técnica é possível mensurar o tamanho médio de 

aglomerados, bem como o tipo de distribuição que o material segue. 

A avaliação da área superficial pelo método BET se refere à medida da área superficial 

específica por unidade de massa. Para sua determinação as amostras de sólidos são 

inicialmente pré tratadas, no caso a 350°C, para remover contaminações adquiridas da 

exposição à atmosfera. O sólido é então resfriado, sob vácuo, e nitrogênio é admitido à 

câmara onde o sólido se encontra, com aumentos controlados. A cada dosagem de adsorbato, 

a pressão é equilibrada e a quantidade de gás adsorvido é aferida. A medida de área 

superficial por BET se baseia na quantificação do volume de moléculas de nitrogênio 

adsorvidas fisicamente à superfície da amostra a variadas condições de pressão relativa, na 

temperatura de nitrogênio líquido. A partir dessa análise se pode quantificar a área específica 

do material, bem como o volume e tamanho de poros, características importantes para a área 

de catálise. 
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2.2  Estado da arte 

2.2.1   Síntese de carbetos 

 

A estrutura da superfície e composição química são fatores determinantes nas 

aplicações industriais dos carbetos. Nesse aspecto as condições de processamento são 

cruciais.  

Uma gama de processos pode ser utilizada para obtenção de carbetos refratários. O 

processo mais tradicional para obtenção desses materiais, desenvolvido no século XIX, deriva 

de rotas metalúrgicas, nos quais hidretos ou óxidos metálicos são reagidos com uma fonte de 

carbono sólido (negro de fumo), em fornos de grafite com uso de altas temperaturas (>1200°C 

para o Mo) (Toth, 1977). Seguinte ao processo de reação e difusão no estado sólido, etapas de 

resfriamento, conformação e moagem são necessárias para obtenção do carbeto em pó. Além 

de necessitar de materiais de partida selecionados (puros e com tamanho de partícula 

diminuto), esse processo produtivo, em geral, dá origem a produtos com baixa área superficial 

e larga distribuição de tamanhos, o que limita o seu uso para as aplicações em catálise (Ma & 

Zhu, 2010). 

Outros processos contemplam a obtenção de carbetos a partir de moagem de alta 

energia. Em geral, para obtenção de pós nanométricos, elevados tempos de moagem são 

requeridos (entre 50-100h para obtenção de pós de WC <20nm segundo Fang et.al.,(2009)) e 

se depara com dificuldades como larga distribuição de tamanhos de partícula, devido à 

dinâmica dos sólidos internamente ao moinho; e presença de contaminantes ou 

heterogeneidades na distribuição de fases presentes. Processos físicos de difusão no estado 

sólido, associados a baixas velocidades de transferência de massa, também limitam a 

eficiência desse processo. 

A partir da década de 1980, a catálise envolvendo carbetos e nitretos obteve grande 

destaque. Nesse período, Boudart e seu grupo de pesquisa foi capaz de obter carbetos e 

nitretos de molibdênio com área específica de 51 e 220m².g-1,respectivamente, pelo uso da 

abordagem de reação gás-sólido com atmosfera de metano e hidrogênio, no caso da 

carbonetação e hidrogênio e amônia, no caso da nitretação (Volpe & Boudart, 1985). Esse 

trabalho abriu novos horizontes de possíveis aplicações para esses materiais, tendo sido o 

pontapé para a pesquisa do uso de carbetos como materiais catalíticos. 
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A Figura 7 mostra a evolução do interesse mundial na temática de carbetos refratários 

da década de 1960 até os dias atuais. O gráfico foi construído a partir de busca realizada na 

base de dados Web Of Science™ com o termo “refractory carbide” no intervalo de tempo de 

1960-2014. 

 

Figura 7: Gráfico da busca por artigos e patentes com o termo "refractory carbide" no tópico 

de 1960-2012 mostrando a evolução do interesse por esse tema. 

A técnica de carbo-redução de um precursor, contendo o metal de interesse, através da 

abordagem de reação gás-sólido permitiu superar muitas das dificuldades pelas quais outros 

processos passavam, sendo capaz de produzir pós com bom controle de tamanho das 

partículas, forma e estrutura cristalina (Fang et. al., 2009). A utilização da reação à 

temperatura programada, TPR (Temperature Programmed Reaction), também permitiu a 

utilização mais eficiente de reagentes, uma vez que a extensão da reação pode ser monitorada, 

pelo acompanhamento em cromatógrafo, da composição de gás carburante, cessando sua 

alimentação assim que picos de concentração são detectados (indicação do fim do consumo 

do reagente). 

É notável a importância das variáveis de preparação como taxa de aquecimento, 

temperatura e duração da reação de carbonetação, a razão entre as vazões da fonte de carbono 

e do hidrogênio, a fonte de carbono, especificamente, entre outras, no material produzido pela 

metodologia de reação gás-sólido. Tais variáveis influenciam no tamanho de grão obtido, na 

porosidade e área superficial, bem como na disponibilidade da mesma para reação química. 

Na síntese de carbetos as variáveis relacionadas à composição de carbono são 

fundamentais devido à possibilidade de formação de carbono sólido depositado (Furimsky, 

2003). Volpe & Boudart (1985) indicam que a formação de grafite é favorecida com 
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percentuais de metano na mistura gasosa superiores a 12% para temperaturas na faixa de 

900K e que esse percentual máximo cai com o aumento da temperatura de reação.  

A tecnologia desenvolvida pelo grupo de Boudart foi aperfeiçoada, ao longo das 

décadas de 1980 e 1990, obtendo sucessivamente amostras de maiores áreas superficiais. Em 

1987 com uso de MoO3 e 20% (v/v) de CH4 em um micro reator de quartzo (Lee, Oyama, & 

Boudart, 1987) produziram β-Mo2C com 60 m².g-1. 

Gomes (2006) reporta a obtenção de carbeto de molibdênio em reator de leito fixo 

com atmosfera de metano (5%) e hidrogênio a temperaturas tão baixas quanto 660°C e 3h de 

reação com relações carbono-molibdênio bastante próximas do teórico (C/Mo=0,54 contra os 

teóricos C/Mo=0,50).  

De acordo com Furimsky (2003), a atividade catalítica de um sólido para HDT está 

diretamente associada com a sua capacidade de absorção e dessorção de hidrogênio.  Nesse 

aspecto os sítios metálicos agem como centros para ativação do hidrogênio e consequente 

reação.  Dessa forma, a obtenção de carbetos de Mo/W com adição de outros sítios metálicos 

promove um aumento na densidade de sítios ativos podendo aumentar a atividade catalítica do 

material. Assim, a síntese de carbetos de molibdênio a partir de precursores com adição de 

cobalto pode originar materiais interessantes nesse aspecto.  

2.2.1 Síntese de carbetos dopados 

 

A síntese de carbetos dopados iniciou-se, na realidade, com o desenvolvimento dos 

carbetos cementados de tungstênio e cobalto, os quais tiveram papel decisivo no desempenho 

da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Carbetos cementados, ou metal duro, são materiais 

compósitos nos quais um componente de elevada dureza e frágil, forma uma matriz na qual 

outro componente, mais dúctil, é adicionado. Desta forma, é obtido um material mais 

resistente, porém sem comprometer a dureza inicial. O componente de elevada dureza é o 

carbeto e o componente dúctil é um metal. Essa combinação de propriedades garantiu 

aceitação imediata dos carbetos cementados na indústria. 

As primeiras patentes foram pedidas em 1923 na Alemanha. Os primeiros metais 

duros comercializados pela empresa F. Krupp, em 1927, tinham nome de "Widia" (de "wie 

Diamant" = como diamante) e eram aplicados fundamentalmente para estamparia e materiais 

resistentes ao desgaste. O uso desses materiais em aço rápido inicialmente não foi superior 

aos materiais convencionais e somente após a introdução de carbeto de titânio (TiC) como 
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aditivo a tecnologia na área de ferramentas de corte e aços rápidos ganhou desenvolvimento 

(Ettmayer, 1989). Uma variedade de materiais com combinações de carbetos e metais então 

começou a ser estudada para esse propósito. 

Nos anos 2000 a síntese de carbetos bimetálicos de molibdênio e cobalto, 

especificamente, ganhou interesse da comunidade acadêmica, provavelmente motivados pelas 

novas legislações ambientais restringindo o teor de enxofre nos combustíveis, decretadas 

nessa época, em todo o mundo.  

A maioria dos trabalhos tratando dessa temática retrata a síntese de carbetos 

bimetálicos, nos quais se verifica a formação de fase cristalina de carbeto contendo ambos os 

metais envolvidos. As razões entre as composições de cobalto e molibdênio (Co/Mo) nesse 

caso variam de 0.25 – 1.0. 

Xiao et.al. (2001) foram os primeiros a estudar a obtenção de carbetos bimetálicos de 

molibdênio e cobalto. No seu trabalho um passo a passo elaborado com etapas de: mistura, 

solubilização em solvente orgânico, evaporação, calcinação e pelletização, precederam as 

reações de carbo-redução. Foi possível a obtenção de carbetos bimetálicos com razões Co/Mo 

teóricas de 0,25; 0,50; 0,67 e 1,0 com atmosfera de etano a 10% vol. de uma mistura com 

hidrogênio de volume total de 100 cm³/min a 627°C por aproximadamente 2h. Contudo, 

nenhuma análise quantitativa para confirmação dos teores de cobalto pretendidos foi 

realizada. 

Nesse estudo também foi possível identificar que a atividade catalítica para HDN da 

piridina crescia com o aumento do teor de cobalto, apesar de o efeito sobre a estabilidade ser 

o oposto.  Ainda segundo Xiao et.al (2001) o cobalto adicionado pôde ser considerado como 

efetivamente presente na estrutura cristalina do carbeto produzido, uma vez que se verifica a 

presença da fase CoMoO4 no precursor óxido utilizado e a reação com a fase gasosa utilizada 

ser um processo topotático, ou seja, no qual não há alteração da estrutura cristalina. 

Liang, et. al. (2003) propôs a síntese de carbetos bimetálicos de molibdênio e cobalto 

por impregnação úmida de heptamolibdato de amônio e nitrato de cobalto em evaporador 

rotativo com carvão ativado, seguido de calcinação (500°C/ 2h) e redução carbo-térmica com 

atmosfera de hidrogênio (200 cm³/min). As composições (Co/Mo) foram estudadas no 

intervalo de 0,2 – 1,0. A temperatura de reação foi avaliada 500-800°C tendo sido aplicadas 

taxas de aquecimento de 1°C.min-1 e tempo de reação de 2h. Foi indicado o início da obtenção 

de carbetos bimetálicos a 600°C e a separação em duas fases, a saber, carbeto de molibdênio e 
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cobalto metálico, a temperaturas acima de 700°C. Essa verificação não ocorreu no trabalho de 

Xiao, et. al. (2001). Liang, et.al. (2003) também consideram que houve a formação de carbeto 

bimetálico de CoMo, uma vez que foi notada a presença de fase óxida mista dos dois metais 

no precursor, corroborando com Xiao, et.al. (2001). Foi verificado que à temperaturas na 

faixa de 700 a 800°C picos na faixa de 42-47° se tornam mais pronunciados indicando a 

formação de carbetos bimetálicos com tamanhos de partículas maiores. 

Griboval-Constant et.al. (2004) estudaram a seletividade de carbetos de molibdênio 

com adição de 1% em peso de cobalto ou rutênio para reação de Fischer-Tropsh.  Os carbetos 

foram preparados por TPR com 10% de CH4 em mistura com H2 de fluxo total de 10 L/h até 

a temperatura de 700°C com 6h de patamar. O carbeto assim produzido foi dopado com esses 

elementos a partir de solução aquosa de nitrato de cobalto ou cloreto de rutênio seguido de 

evaporação lenta a 100°C. Foi verificada maior seletividade dentre os materiais estudados ao 

carbeto de molibdênio com adição de 1% de Co para a reação desejada, seguindo a ordem: 

Mo2C <Ru/Mo2C < Co/Mo2C. 

Al-Megren et. al. (2005) também produziram carbetos, óxidos, nitretos e sulfetos 

bimetálicos com razões molares de Co/Mo=0.67 constantes, a partir do óxido misto de 

molibdênio e cobalto. O carbeto foi obtido por TPR com etano a 10% vol. de mistura com H2 

com vazão total de 100 cm³/min, com taxas de aquecimento de 1°C.min-1 e temperatura de 

reação de 630°C. Amônia e H2S foram utilizados para obtenção das demais espécies do 

estudo. Foi verificada que a atividade inicial para HDN da piridina diminuía na ordem: 

CoMoCx∼CoMoNx∼CoMoOx> CoMoSx, com estabilidades crescendo na ordem CoMoCx> 

CoMoNx> CoMoOx, o que suporta a possível aplicação desses materiais para reações de 

HDT. 

Nagai & Matsuda, (2006) produziram carbetos bimetálicos de Mo e Co a partir de 

óxidos (CoxMo1−x) obtidos por calcinação (500°C/5h) do produto de evaporação de uma 

mistura de soluções de heptamolibdato de amônio e nitrato de cobalto. Diferentemente dos 

demais trabalhos, neste, o teor de cobalto adicionado seguiu a proporção de Co/(Co+Mo) nas 

razões de 0; 0,10; 0,25; 0,35; 0,5 e 0,75. A carburização dos óxidos mistos ocorreu pelo uso 

da técnica de TPR com atmosfera de 20% CH4/H2 a 66.7 ml/min com temperaturas finais de 

reação no intervalo de 550 – 750°C. Foram aplicadas taxas de aquecimento bastante lentas 

(1°C.min-1) com tempo de patamar de 2h.  Foi verificado que o material obtido a 600°C e com 

razão molar Co/Mo=1 foi o mais ativo dentre os carbetos produzidos. 
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Outros estudos, com condições de síntese similares às apresentadas até agora foram 

realizados. Nesses, a produção de carbetos bimetálicos com larga composição de cobalto pode 

ser verificada. A adição de pequenos teores, no intervalo em que se considera esse processo 

como sendo dopagem (<10%), porém, não possui literatura muito extensa. O trabalho de 

Cheng & Huang (2010) apresenta um dos menores teores de adição de cobalto Co/Mo=0.1 e 

serve como aproximação para as análises aqui realizadas.  

Adicionalmente, não existe na literatura relativa aos carbetos bimetálicos nenhuma 

confirmação composicional dos produtos de reação por qualquer técnica quantitativa. 

Também não se verifica a presença de qualquer análise relativa ao teor de carbono livre 

verificado na superfície dos materiais obtidos, indicando a eficiência do processo ou a 

possível aplicabilidade destes como materiais catalíticos. 
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3. Metodologia de estudo 
 

Para realizar o estudo proposto e avaliar o efeito da adição de cobalto e da temperatura 

de síntese em propriedades do carbeto de molibdênio como: morfologia, tamanho de 

cristalito, aglomeração do pó e área superficial; os materiais e metodologias desta seção foram 

empregados. As técnicas analíticas empregadas para caracterização do precursor e do produto 

final estão devidamente descritas na seção subsequente. 

3.1 Materiais e métodos 

3.1.1 Síntese de precursor 

 

O precursor para obtenção de carbeto de molibdênio com adição de cobalto foi 

sintetizado através de mistura física de pós em almofariz de ágata. Para tanto, os reagentes 

comerciais dispostos na Tabela 5 foram empregados. 

Tabela 5: Reagentes utilizados no processo de obtenção de carbetos 

Reagente Fórmula Química Fornecedor Pureza 

Nitrato de cobalto Co(NO3)2.6H2O CROMATO 98% 

Heptamolibdato de 

amônio 
(NH4)6Mo7O24.4H2O VETEC 99 % 

 

Na obtenção do precursor, a mistura física dos reagentes heptamolibdato de amônio 

[(NH4)6Mo7O24.4H2O] e nitrato de cobalto [Co(NO3)2.6H2O] é realizada manualmente com o 

auxílio de almofariz e pistilo de ágata até obtenção de pó de coloração uniforme nas 

proporções adequadas para a estequiometria desejada. Este pó será doravante denominado 

precursor. 

O percentual de cobalto foi determinado em relação ao número de mols de molibdênio 

para ser: 

100 %Co
Mo

Co

n

n
         Equação 1

 O precursor dopado assim obtido foi submetido a tratamento térmico investigativo da 

sua estabilidade frente ao aquecimento. Após essa investigação e tendo sido estipulada faixa 
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de temperatura na qual o material não mais sofresse alterações composicionais (acima de 

400°C), o mesmo foi calcinado para avaliação da formação de fases cristalinas por difração de 

raios-x.  As condições de calcinação aplicadas ao precursor dopado para que as análises de 

FRX, DRX e MEV fossem realizadas foram de: 600°C/3h com taxa de aquecimento de 

5°C/min. Essas condições foram estipuladas com base no trabalho de Gomes (2006) a qual 

indica a temperatura de 660°C como a temperatura para formação de carbeto de molibdênio 

puro com atmosfera de metano e hidrogênio sob os fluxos aqui empregados com 1h de reação. 

Como Gomes (2006) apresenta um acompanhamento dos aspectos morfológicos e 

composicionais do seu material ao longo de uma faixa de temperatura que engloba a aqui 

utilizada, seu trabalho foi utilizado em base comparativa. 

A Figura 8 apresenta esquematicamente as etapas utilizadas na síntese do precursor e 

as caracterizações realizadas. 

 

Figura 8: Fluxograma do processo de obtenção do precursor e das etapas térmicas aplicadas 

para sua caracterização. 

 

3.1.2 Síntese de carbetos dopados 

 

O carbeto de molibdênio (Mo2C) com adição de cobalto foi produzido a partir de 

reação gás-sólido na qual a fase sólida consistiu do precursor dopado, cuja obtenção seguiu a 

metodologia descrita na seção anterior, e a fase gasosa era constituída de metano e 

hidrogênio. Gás argônio foi utilizado como inerte para limpeza prévia do reator. A Tabela 6 

apresenta os reagentes gasosos utilizados. 
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Tabela 6: Reagentes gasosos para obtenção do carbeto de molibdênio com adição de cobalto. 

Reagente Fórmula Química Fornecedor Pureza 

Hidrogênio H2 Linde 99,99% 

Metano CH4 Linde 99,98% 

Argônio Ar Linde 99,99% 

 

 O hidrogênio (H2) e o metano (CH4) foram utilizados como gás redutor e fonte de 

carbono, respectivamente. Assim, o hidrogênio, juntamente com o tratamento térmico, é 

responsável pela decomposição do precursor, enquanto o metano é responsável pela inserção 

do carbono na estrutura do material. A Figura 9 apresenta a síntese dos carbetos dopados a 

partir dos reagentes comerciais HMA e nitrato de cobalto e indica as análises realizadas para 

sua caracterização. 

As reações entre o precursor e a mistura de metano e hidrogênio foram efetuadas em 

forno resistivo bipartido, composto de um reator de leito fixo de alumina com 35 mm de 

diâmetro externo e 80 cm de comprimento. A Figura 10 apresenta o diagrama ilustrativo do 

forno bipartido para reação gás-sólido, bem como a instrumentação utilizada para controle das 

vazões. 

Para acomodar a amostra de precursor (~2g) no reator de leito fixo foi utilizada uma 

navícula de 20 mm de largura, 15 mm de altura e 80 mm de comprimento, que foi introduzida 

no tubo de alumina até a parte central do forno. 

 Após o fechamento do tubo, o mesmo foi lavado com argônio a fim de eliminar todo 

o oxigênio presente. Em seguida, foram ajustados os fluxos dos gases reagentes (metano e 

hidrogênio) e a mistura gasosa foi circulada através do reator. O aquecimento do sistema 

reativo foi então iniciado, sendo a taxa de aquecimento e a temperatura do reator monitoradas 

por termopares e controlada por controladores internos do forno resistivo.  

As condições de fluxo de mistura gasosa (15L/h), teor de metano (5%) e taxa de 

aquecimento (5°C/min), utilizadas por Gomes (2006), a qual obteve resultados de alto nível 

para a síntese de carbeto de molibdênio puro, foram aplicadas para obtenção do carbeto com 

adição de cobalto. Foram realizadas sínteses às temperaturas de 700 e 750°C, com duas 

composições de cobalto (2,5 e 5%), tendo sido empregados tempos de reação de 180min. 

.  
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Figura 9: Fluxograma da síntese de carbetos dopados a partir do HMA e do nitrato de cobalto, 

indicando as análises realizadas. 

 

 

Figura 10: Forno resistivo bipartido de leito fixo a ser utilizado. 1) Controlador mássico de 

CH4; 2)Rotâmetro para H2; 3) Rotâmetro para argônio; 4) Navícula de alumina; 5) Forno 

bipartido; 6) Reator tubular de alumina; 7) Sistema de vedação 8)Bolhômetro 

 

3.2  Caracterização: 

3.2.1 Caracterização do HMA 

 

O reagente heptamolibdato de amônio, fonte de molibdênio para a síntese do precursor 

e do carbeto dopado, foi caracterizado quanto à sua composição química, morfologia e fases 

cristalinas presentes pelas técnicas de FRX, MEV e DRX. 
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As análises de difratometria foram realizadas em difratômetro modelo SHIMADZU 

XRD- 6000 com filamento de Cu-Kα, o qual gera comprimento de onda (λ) de 1,5406 Ǻ, 

operado a 40 kV e 30 mA, com passo de 5°.min-1, na faixa de 5-80°.  O software utilizado 

para reconhecimento de fases foi o Xpert HighScore da Panalytical. 

As análises de fluorescência de raios-x foram realizadas em equipamento EDX-720 da 

marca SHIMADZU em atmosfera de ar com colimador de 10 mm. 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV), também utilizada neste trabalho, foi 

realizada no equipamento do Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN: Hitachi 

Tabletop com aumentos de 180 – 5000x e 15KV. 

 

3.2.2 Caracterização do precursor  

 

Para caracterização do precursor dopado foram utilizadas as seguintes técnicas 

analíticas: termo gravimetria (TG), difração de raios-x (DRX), fluorescência de raios-x (FRX) 

e microscopia eletrônica de varredura (MEV) com os mesmos equipamentos e condições de 

análise previamente indicados para o HMA. 

A análise termogravimétrica foi realizada em balança NETZSCH STA9F3 com 

atmosfera estagnada de ar entre as temperaturas de 25 e 700°C com taxa de aquecimento de 

1°C.min-1.  

3.2.3 Caracterização dos produtos de carbonetação  

 

Os produtos de carbonetação obtidos por reação gás-sólido foram caracterizados 

através de DRX, MEV, FRX, TOC, BET e granulometria a laser, permitindo então a 

avaliação das fases cristalinas presentes, do tamanho e morfologia das partículas, bem como 

composição elementar, área superficial e distribuição de tamanho de aglomerados. 

As análises de difratometria foram realizadas em difratômetro modelo SHIMADZU 

XRD- 6000 com filamento de Cu-Kα, λ de 1,5406 Ǻ, operado a 30 kV e 30 mA, com passo 

de 2°.min-1, na faixa de 10-80°.  O software utilizado para reconhecimento de fases foi o 

Xpert HighScore da Panalytical. 
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As análises de fluorescência de raios-x foram realizadas em equipamento EDX-720 da 

marca SHIMADZU em atmosfera de ar com colimador de 10 mm. 

A microscopia eletrônica de varredura para as amostras dos produtos da reação de 

carbonetação foram realizadas em equipamento MEV SSX550 da marca SHIMADZU no 

CTGAS-ER com aumentos variando de 180x a 20000x. 

A análise de TOC, a qual permite avaliação do teor de carbono total presente em uma 

amostra sólida, foi realizada com  o analisador de carbono total (ACT) Modelo TOC-V CPH, 

marca SHIMADZU, acoplado ao módulo para amostragem de sólidos, modelo SSM-5000 A. 

A análise de granulometria a laser permite avaliar a distribuição de tamanhos de 

aglomerados. Foi utilizado equipamento CILAS 920 Líquido na faixa de 0,30 – 400μm, 

utilizando água como líquido de medida e sem agente dispersante. 
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4. Resultados e Discussão 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos ao longo desta pesquisa, sendo 

abordadas as caracterizações do reagente heptamolibdato de amônio, dos precursores e dos 

produtos da reação de carbonetação.  

O heptamolibdato de amônio foi analisado com relação à sua composição química e 

cristalina e morfologia. 

Os precursores foram avaliados com relação à evolução de perda de massa, à 

morfologia, fases cristalinas presentes, composição química e tamanho de cristalito. 

Os produtos da reação de carbonetação foram avaliados com relação à morfologia, 

distribuição granulométrica, fases cristalinas presentes, composição química, tamanho de 

cristalito, teor de carbono total e área superficial. Para maior clareza da apresentação os 

resultados foram divididos em: relativos ao precursor; e relativos aos produtos finais das 

reações de carbonetação. 

Será discutido o efeito do teor de cobalto adicionado e da temperatura de síntese nas 

propriedades do produto final. 

 

4.1 Caracterização do HMA 

 

Os resultados obtidos para análise química de fluorescência de raios-x (FRX), do 

reagente apresentaram teor de Mo de 95,84%. A Figura 11 apresenta o padrão de difração 

obtido por análise de difração de raios-x do reagente heptamolibdato de amônio utilizado no 

presente trabalho. O padrão observado está em concordância com o descrito na literatura 

(Gomes, 2006), (Weinold, Jentoft, & Ressler, 2003) e foi identificado pelas cartas ICSD: 

4153 e ICSD: 002017. 

A Figura 12 apresenta a análise morfológica do reagente heptamolibdato de amônio. 

Pode ser notada a presença de material de dimensões e formato não uniformes porém com 

superfície lisa, além da ausência de porosidade aparente. 
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Figura 11: Padrão de difração obtido para o reagente HMA. 

 

 

 
(a)  (b) 

 
(c) 

Figura 12: Análises por microscopia eletrônica do HMA. (a) aumento de 500x, (b) aumento 

de 1000x, (c) aumento de 2000x. 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão 

Camila Pacelly Brandão de Araújo - 01/2015  40 

4.2 Caracterização do precursor 

4.2.1 Comportamento térmico 

 

O HMA e o precursor com 5% de cobalto foi submetido a análise térmica e diferencial 

(TG/DTA) em atmosfera estagnada de ar entre as temperaturas de 25°C e 700°C e taxa de 

aquecimento de 1°C.min-1. A Figura 13 apresenta a análise térmica e diferencial para o 

reagente heptamolibdato de amônio. Valmalette, Houriet & Hofmann (1997), após o estudo 

de decomposição térmica deste reagente, propuseram os seguintes passos de decomposição: 

95 – 150ºC: 

(NH4)6Mo7O24.4H2O  → (NH4)4Mo7O23.2H2O + 3H2O + 2NH3  

190 – 275ºC: 

(NH4)4Mo7O23.2H2O  → (NH4)2Mo7O22.2H2O + H2O + 2NH3  

267 – 325ºC: 

(NH4)2Mo7O22.2H2O → MoO3+ 3H2O + 2NH3  

O mecanismo proposto pelos autores e verificado por Gomes (2006) pode ser 

claramente percebido na análise realizada, tendo sido verificada, na Figura 13, três etapas bem 

definidas de perda de massa, nos intervalos estipulados, indicando a concordância entre os 

resultados.  

A Figura 14 apresenta o resultado gráfico da análise térmica e diferencial realizada em 

precursor com 5% de cobalto. Estão assinalados com o símbolo Δ aqueles eventos 

relacionados à decomposição térmica do HMA, e com o símbolo ■ os eventos relacionados ao 

nitrato de cobalto.  

Pode ser percebida, ao longo do caminho térmico apresentado na Figura 14, a perda de 

massa suave, bem como eventos endo e extotérmicos (curva diferencial, em azul). Quatro 

etapas de perda de massa podem ser majoritariamente atribuídas ao heptamolibdato de 

amônio (Δ), sendo os demais eventos associados ao nitrato de cobalto (■).  Analisando a 

curva em azul (diferencial) é possível identificar dois eventos exotérmicos na faixa de 100-

170°C os quais podem ser atribuídos à perda de água livre e amônia presente no precursor 

dopado. A distinção entre os dois eventos somente é possível mediante análise da curva 
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diferencial, uma vez que a curva de perda de massa (vermelho) não apresenta claramente a 

separação dos mesmos. Em comparação com a Figura 13, pode-se notar que, enquanto para o 

reagente puro esse evento é bem definido em um único passo de perda de massa na faixa de 

95-150°C, para o material dopado o comportamento é menos distinto. Essa alteração no 

comportamento pode ser devido a interações entre o nitrato de cobalto e o heptamolibdato de 

amônio formando estruturas químicas complexas cuja decomposição elimine suas moléculas 

de água e amônia de maneira diferenciada em relação aos reagentes individuais. É 

considerado, contudo, que nessa faixa de temperatura ocorra somente a evolução de 

moléculas de água e amônia. 

 

Figura 13: Gráfico da análise térmica e diferencial do HMA. Eventos de decomposição 

assinalados por Δ. Perda de massa total equivalente a 15% no intervalo de 95-300°C. 

 

Figura 14: Gráfico da análise térmica (TG), em vermelho, e diferencial (DTG), em azul, para 

o precursor com 5% de Co. Eventos assinalados com (Δ) referem-se ao HMA e eventos 

assinalados com (■) referem-se ao nitrato de cobalto.  
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Ainda em análise da Figura 14, se verifica a terceira etapa de perda de massa no 

intervalo de 170-220°C, a qual pode ser atribuída à liberação de compostos nitrogenados 

(NOx) pelo nitrato de cobalto.  

Os eventos posteriores (220-250°C e 300-350°C) assinalados na Figura 14 referem-se 

à eliminação de compostos amoniacais do precursor, juntamente com o restante de água 

ligada quimicamente. Estes eventos podem ser claramente atribuídos ao heptamolibdato de 

amônio por comparação com a Figura 13. 

A perda de massa total verificada para o precursor com adição de cobalto é de 18,7%, 

enquanto que para o reagente puro esse valor é da ordem de 15%. A diferença nesses valores 

pode ser atribuída às moléculas de nitrato e água adicionadas quando da mistura dos 

reagentes, assim como às moléculas de água que o nitrato de cobalto absorve naturalmente do 

ar úmido, por ser um composto higroscópico. 

Na curva em azul da Figura 14 é perceptível a presença de um pico diferencial na faixa 

onde se verifica a total estabilização mássica do sólido. A esse evento foi atribuído caráter de 

estabilização da estrutura cristalina do óxido final. 

 

4.2.2 Análise composicional 

 

A técnica de fluorescência de raios-x é uma técnica de analise qualitativa e 

quantitativa da composição química de amostras. 

Os precursores preparados com percentuais teóricos de Co de 2,5 e 5%, quando 

submetidos a essa análise indicaram percentual de 2,41 e 4,03%. 

 

4.2.3 Análise por difração de raios-x 

 

A Figura 15 apresenta o difratograma obtido entre os ângulos de 5-80° na análise de 

percursores com 2,5 e 5% de cobalto. Os picos assinalados por ■ referem-se à fase CoMoO4 

(ICSD:023808), picos assinalados com ● têm contribuição mista das fases CoMoO4 e MoO3, 

e demais picos referem-se à fase MoO3 (ICSD:076651). As cartas padrão utilizadas 

apresentam estrutura ortorrômbica para a fase óxido de molibdênio, e monoclínica para a fase 
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óxido misto de cobalto e molibdênio. Os planos cristalográficos referentes aos picos 

atribuídos à CoMoO4 encontram-se indexados na Figura 15. Os planos cristalográficos 

referentes a todas as cartas-padrão utilizadas, bem como a lista de picos de todas as amostras, 

encontram-se disponíveis no capítulo de Anexos. 

Pode ser notada a diminuição da intensidade dos picos relativos à fase CoMoO4 com a 

diminuição do teor de Co. Esse fenômeno se torna mais pronunciado para o pico assinalado a 

essa fase cristalina em θ=32,62°, o qual perde intensidade e não é mais identificado pelo 

software na amostra com 2,5% de Co. O oposto pode ser verificado analisando-se a fase 

MoO3, sendo perceptível um ligeiro aumento na intensidade dos picos relativos a esta para a 

amostra com menor teor de cobalto. Esse fenômeno está coerente com a teoria de nucleação e 

crescimento uma vez que, dado que uma menor fração de cobalto está presente, menos 

energia é desprendida para a nucleação dessa fase, restando uma porção maior a ser gasta com 

o crescimento dos grãos da fase de MoO3. Essa análise energética pode ser realizada uma vez 

que o mesmo tratamento térmico foi aplicado em ambos os casos. 

Em θ=23,39° pode ser percebido o efeito da diminuição do teor de cobalto. Nesse caso 

se verifica o aumento na intensidade do pico. Esse fenômeno pode ser explicado entendendo-

se que esse pico possui contribuição mista de ambas as fases, porém se apresenta com menor 

contribuição da fase CoMoO4. Com a diminuição do percentual desta fase, a intensidade do 

pico é proporcionalmente aumentada com o aumento do percentual relativo do MoO3. Assim, 

com o aumento percentual de trióxido de molibdênio, nota-se um aumento na intensidade 

desse pico, uma vez que é um dos mais intensos dentre os picos referentes a esta fase. 
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Figura 15: Difratograma obtido para precursor de carbeto de molibdênio com adição de 

5% (acima) e 2,5% (abaixo) de cobalto. Picos assinalados por ■ referentes à fase CoMoO4 

(monoclínica), ● indicando picos com contribuição mista das fases CoMoO4 e MoO3 

(ortorrômbica), e demais picos referentes exclusivamente à fase MoO3. 
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4.2.4 Análise morfológica  

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada em precursores com 2,5 e 

5% de Co que sofreram tratamento térmico de 600°C/3h em forno mufla com taxa de 

aquecimento de 5°C/min, uma vez que essa condição já foi documentada por Gomes (2006) 

para o HMA sem adição de cobalto. 

 

 

 

(a)  (b) 

 

 

 

(c)  (d) 

Figura 16: Microscopias eletrônicas para precursor com 2,5% de Co. (a) aumento de 500x, 

região circulada indicando a formação de aglomerados, (b) aumento de 1000x, (c) aumento de 

2000x, (d) aumento de 5000x, região circulada indicando a presença de material de forma 

indistinta aderido à superfície de material particulado na forma de plaquetas. 

Na Figura 16, que as partículas se apresentam na forma de placas finas com material 

aderido sobre sua superfície conforme indicam as regiões circuladas nos itens (c) e (d). 

Comparando-se os itens (a) da Figura 16 e da Figura 17 observa-se o efeito do aumento do 

teor de cobalto na tendência à formação de aglomerados. Na Figura 17 existem mais regiões, 
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e com tamanho maior, de material aglomerado que na Figura 16. Em ambas o aumento é de 

500x. 

 

 

 

(a)  (b) 

 

 

 

(c)  (d) 

Figura 17: Microscopias eletrônicas para precursor com 5% de Co. (a) aumento de 500x, 

região circulada indicando a formação de aglomerados, (b) aumento de 1000x, (c) aumento de 

2000x, (d) aumento de 5000x, região circulada indicando a presença de material de formato 

indistinto aderido à partículas na forma de plaquetas. 

 

 A Figura 17 (b) apresenta o pó em forma de pequenas placas, as quais se evidenciam 

em (c) e (d) com aumentos de 2000x e 5000x, respectivamente. Em (d) se percebe, 

similarmente ao notado na Figura 16, a presença de material de forma indistinta aderido sobre 

a superfície das plaquetas. Essa observação encontra-se assinalada por regiões circuladas em 

vermelho. 
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4.3 Caracterização dos carbetos dopados 

4.3.1 Análise por difração de raios-x 

 

A Figura 18 apresenta o difratograma obtido entre os ângulos de 10-80° dos produtos 

das reações de carbonetação em leito fixo com percentuais de 2,5 e 5% de cobalto, cujas 

reações ocorreram nas temperaturas de 700 e 750°C. Nessa figura encontram-se indexados e 

assinalados os picos referentes a cada uma das fases. 

Os picos assinalados por ■ referem-se à fase Mo2C (ICSD: 065701), os demais picos 

referem-se à fase MoO2 (ICSD: 062210). A ausência da fase MoO3, em relação ao precursor, 

é notória e pode ser justificada pelo uso de atmosfera de hidrogênio, o qual proporciona a 

redução dessa espécie para a fase MoO2, detectada na análise por difração de raios-x.  

Não foi possível a identificação de uma fase contendo cobalto pelos difratogramas. 

Esse fenômeno pode ser devido ao fato de o cobalto se encontrar disperso na estrutura 

cristalina de uma das fases identificadas, sob a forma de defeitos pontuais. Alternativamente, 

pode-se considerar que haja a formação de alguma fase cristalina cujos planos cristalográficos 

sejam coincidentes com o padrão de difração de alguma das fases identificadas. 

A ausência de fase cristalina contendo cobalto metálico ou carbeto também foi 

verificada por Xiao et.al. (2001) no seu estudo sobre o desempenho de carbetos mistos de 

molibdênio e cobalto para reação de HDN da piridina. Essa verificação permaneceu mesmo 

para elevadas razões Co/Mo. Esses autores indicaram que o cobalto adicionado pode ser 

considerado como efetivamente presente na estrutura cristalina do carbeto produzido, uma vez 

que se verificou a presença da fase CoMoO4 no precursor óxido utilizado, apesar de não 

serem notadas fases cristalinas contendo esse metal no produto final, da mesma forma como 

notado no presente documento. 

As cartas padrão utilizadas apresentam estrutura ortorrômbica para a fase carbeto de 

molibdênio, e monoclínica para a fase óxido de molibdênio.  

A 700°C é verificada a presença de duas fases: uma contendo óxido de molibdênio e 

outra contendo carbeto de molibdênio.  A 750°C somente se verifica a presença de carbeto de 

molibdênio, indicando a conversão da fase óxido para carbeto. É observado também o 

aumento na cristalinidade do material com o aumento da temperatura.  
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Figura 18: Difratograma de raios-x das amostras de carbeto com diferentes percentuais de 

cobalto e temperaturas de reação. Δ indica os picos relativos à fase MoO2 (ICSD: 062210 

monoclínica) e ■ indica os picos relativos à fase Mo2C (ICSD: 065701, ortorrômbica). 
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4.3.2 Estimativa do tamanho de cristalito 

 

A partir dos dados obtidos em análise por difração de raios-x e do perfil matemático 

calculado para a amostra, é possível realizar-se cálculos para estimativa do tamanho de 

cristalito. Nestes são utilizadas a largura do pico de difração β, que pode ser obtido utilizando 

a largura à meia altura do pico de difração (FWHM); ou através da largura integral, que 

corresponde à razão entre a área do pico e a sua intensidade máxima. Dentre esses modelos 

matemáticos destacam-se o de Scherrer, o de Willianson-Hall e o Halder-Wagner-Langford, 

os quais são apresentados abaixo e foram utilizados na estimativa do tamanho de cristalito. 

O modelo de Sherrer, mais simples dentre os considerados, é apresentado na Equação 

2, onde k é o fator de forma do cristalito, D é o tamanho do cristal, θ é o ângulo de Bragg , β é 

a largura do pico de difração de raios-x e λ é o comprimento de onda da radiação. 





cos

k
D               Equação 2 

Apesar de bastante de difundida, a equação de Scherrer não leva em consideração 

microdeformações (ε) do cristalito. Esse parâmetro é considerado no modelo de Willianson-

Hall apresentado na Equação 3. 
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D

K 4
cos             Equação 3 

Porém, esse modelo somente se presta à estima de tamanho de cristalito para materiais 

com evidência de anisotropia. Para amostras isotrópicas, ou com baixa anisotropia, o método 

de Halder-Wagner-Langford, representado na Equação 4, produz melhores resultados. 

2

2

2

2)2(

cos1

2

cos
















 









senDsen
              Equação 4 

Os dois últimos métodos são relativamente simples e podem estimar o tamanho do 

cristalito e a microdeformação (ε) por verificação das inclinações e interseções no eixo x das 

equações de reta. 

O cálculo do tamanho do cristalito médio para cada amostra foi realizado com base no 

perfil matemático obtido no programa X’pert Highscore, o qual fornece, para cada amostra, os 

dados de largura à meia altura, área e altura integral de cada pico, bem como o ângulo de 
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difração a ele associado. Mediante um perfil matemático de bom ajuste com os dados 

experimentais os valores das variáveis interessantes foram aplicados às equações 2, 3 e 4, 

sendo possível determinar o tamanho aproximado de cristalito. A Tabela 7 compila esses 

resultados para as estimativas pelos métodos de HWL e Willianson-Hall, evidenciando os 

coeficientes de correlação (R³) e microdeformações (ε) obtidos. 

Tabela 7: Tamanhos de cristalito calculados pelos métodos de Willianson-Hall e HWL 

evidenciando os coeficientes de correlação (R²) e microdeformação (ε) obtidos. Cálculos 

pelas metodologias de altura normal e integral. 

    Método Normal Método Integral 

Amostra 
Willianson-

Hall (nm) 
ε R² 

HWL 

(nm) 
ε R² 

HWL 

(nm) 
ε R² 

2,5%Co_700°C 11.10 0.0014 0.131 11.33 0.013 0.91 10.86 0.012 0.94 

5%Co_700°C 29.37 0.0008 0.659 36.97 0.005 0.94 30.55 0.009 0.94 

2,5%Co_750°C 19.15 0.0012 0.361 21.40 0.008 0.91 15.09 0.006 0.91 

5%Co_750°C 37.31 0.0008 0.834 53.93 0.005 0.97 43.25 0.009 0.97 

 

Na Tabela 7 pode-se perceber que os materiais produzidos pela reação de 

carbonetação não se ajustaram ao método de Willianson-Hall, produzindo coeficientes de 

correlação (R²) muito distantes da unidade (1), indicando, assim, uma baixa correlação entre 

dados e modelo. Conforme mencionado, o modelo de Willianson-Hall é recomendado para 

materiais com indicações de anisotropia. Assim, conclui-se que os materiais produzidos pela 

reação de carbonetação, nas condições utilizadas, não apresentam anisotropia significativa. 

A metodologia de HWL, dentre as metodologias mais elaboradas para a determinação 

de tamanho de cristalito, se provou mais adequada aos cálculos de tamanho de cristalito das 

amostras. Para essa metodologia, tanto pelo cálculo normal, quanto pelo cálculo integral, são 

obtidos elevados coeficientes de correlação. 

A Tabela 8 compila os dados relativos às estimativas para o tamanho de cristalito pelas 

diversas metodologias. Pode ser notada a aparente concordância entre os valores obtidos, de 

maneira global. Isso ocorre devido ao fato de se tratar de uma escala muito pequena 

(nanométrica, 10-9m). Assim, os valores encontram-se aproximadamente na mesma faixa de 

tamanhos, sendo produzidos materiais na faixa de 10-20 nm para temperatura de 700°C, e na 

faixa de 30-50nm para a temperatura de 750°C. Porém, comparando-se os valores calculados 

pelas metodologias de HWL e de Scherrer, podem ser obtidos desvios da ordem de 90% 
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(método integral com 5% de Co-750°C), o que explicita a importância do cálculo minucioso 

para estimativa do tamanho de cristalito. 

Tabela 8: Estimativas para o tamanho de cristalito pelas metodologias de Willianson-Hall, 

HWL (normal e integral) e Scherrer (nm). 

Amostra Willianson-Hall  HWLnormal HWL integral Scherrer normal Sherrer integral 

2,5%Co_700 11.10 11.33 10.86 16.30 13.82 

5%Co_700 29.37 36.97 30.55 29.58 20.59 

2,5%Co_750 19.15 21.40 15.09 17.55 14.18 

5%Co_750 37.31 53.93 43.25 37.44 25.01 

O modelo de HWL calculado com base no método integral produziu os melhores 

coeficientes de correlação, tendo sido considerado como o resultado mais representativo para 

as amostras.  

Por este método de cálculo foi possível estimar que os cristalitos formados se 

apresentam com diâmetros de 10,86 e 15,09 nm para as amostras sintetizadas a 700°C com 

percentual de 2,5 e 5% de Co, respectivamente. Para a temperatura de 750°C com os 

percentuais de 2,5 e 5% foram estimados tamanhos de cristalitos de 30,55 e 43,25nm, 

respectivamente.  

Analisando os resultados obtidos para as mesmas temperaturas, percebe-se aumento do 

tamanho de partícula com a elevação do teor de cobalto. Esse aumento é da ordem de 40%. É 

esperado que esse crescimento de tamanho de partícula ocorra, caso o cobalto possa ser 

considerado como presente na estrutura cristalina do carbeto, uma vez que o raio atômico do 

cobalto é ligeiramente menor que o do molibdênio e deve promover severas distorções na 

rede cristalina e aumento da distância interplanar. 

Analisando os resultados obtidos para os mesmos teores de cobalto, se verifica que 

com o aumento da temperatura existe um crescimento no tamanho de partícula. Esse aumento 

é da ordem de 180%. Esse aumento, dessa forma, é mais pronunciado que o aumento 

verificado com a variação no teor de cobalto e é predito pela teoria de nucleação e 

crescimento (Avrami, 1940). 
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4.3.3 Análise composicional 

 

A análise dos carbetos por fluorescência de raios-x permitiu verificar a coerência entre 

os valores pretendidos e obtidos. A Tabela 9 compila esses valores. A análise por 

fluorescência foi capaz de identificar e quantificar o cobalto adicionado.  

Tabela 9: Resultado da análise por fluorescência de raios-x dos carbetos de molibdênio 

dopados com cobalto. 

Amostra %peso Co Co/Mo (%) 

2.5% - 700°C 1.35 2,23 

2.5% - 750°C 1.36 2,24 

5% - 700°C 2.76 4,61 

5% - 750°C 2.76 4,62 

 

4.3.4 Análise morfológica 

 

Os produtos da reação de carbonetação foram submetidos à análise de microscopia 

eletrônica de varredura para avaliação qualitativa morfológica e de distribuição de tamanhos 

de aglomerado. 

A Figura 19 apresenta as imagens obtidas para os produtos da reação com temperatura 

de patamar de 700°C. Na coluna da esquerda é possível observar os resultados com adição de 

2,5% de Co, enquanto na direita são apresentadas as imagens para o percentual de 5% de Co. 

Na Figura 19 (A), com aumento de 500x, é notória a distribuição de aglomerados de 

diferentes tamanhos. No item (B), com o mesmo aumento, é possível perceber uma maior 

homogeneidade nos tamanhos desses aglomerados, bem como um aumento no seu tamanho. 

Essas observações estão destacadas pelas regiões circuladas na figura. 

Com aumento de 1500x é possível perceber no item (C) da Figura 19 finas plaquetas. 

Essas são indicativas da presença da fase óxido de molibdênio. É notória também a presença 

de diminutas partículas de formato não definido em meio ao aglomerado de plaquetas. Essas 

são indicativas da presença de fase carbeto de molibdênio. Ambas as observações estão 

destacadas na figura por regiões circuladas. Essas observações estão de acordo com o 

verificado por Wang, et.al. (2006) onde é considerado que a morfologia ortorrômbica do 
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óxido de molibdênio (MoO2) se transcreve em folhelhos quando analisada por microscopia 

eletrônica e, após a carburização, essa morfologia não se verifica mais, havendo a sua 

transformação para um aglomerado isotrópico de partículas formadas pela quebra do 

precursor.  

Vieira, (2010) também indica a formação de partículas aglomeradas de formato 

indefinido após a reação de carbonetação do HMA em reator de leito fixo a 660°C, 

semelhantes às aqui apresentadas.  

Esse fenômeno também foi estudado por (de Medeiros, da Silva, de Souza, & Gomes, 

2009) para outro carbeto. Nesse trabalho foi indicado que devido ao mecanismo de reação 

passar pela redução dos óxidos, a fase gasosa promove a quebra das partículas produzindo 

material de menor tamanho e com formato indefinido, corroborando com a morfologia aqui 

verificada. 

No item (D) da Figura 19, com aumento de 2400x, diferentemente do verificado em 

(C), quase não se observa a presença do arranjo de folhelhos; o que pode ser ocasionado 

devido ao aumento no teor de cobalto, que pode ter promovido uma maior conversão do óxido 

em carbeto. 

Os itens (E) e (F) magnificam o observado nos itens (C) e (D) com aumentos de 1000x 

e evidenciam, novamente, o exposto com relação à presença de fase com morfologia 

semelhante a placas finas para o produto com 2,5% de Co. No item (E) estão circuladas 

regiões contendo puramente a morfologia de placas (direita) e regiões de morfologia 

indefinida (esquerda). 

Independentemente do teor de cobalto adicionado, portanto, na temperatura de 700°C, 

foi detectada, por difração, a presença de duas fases cristalinas distintas, a saber, óxido de 

molibdênio, de estrutura monoclínica, e carbeto de molibdênio, de estrutura ortorrômbica. Por 

microscopia eletrônica, a essa temperatura, foi verificada a formação de aglomerados e a 

presença de duas morfologias bastante distintas; uma em forma de placas finas e outra sem 

definição de forma. Esse resultado da análise morfológica corrobora e confirma o detectado 

por difração de raios-x. 
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2,5%Co_700°C  5%Co_700°C 

 

 

 
(A) 500x  (B) 500x 

 

 

 
(C) 1500x  (D) 2400x 

 

 

 
(E) 10000x  (F) 10000x 

Figura 19: Microscopias referentes aos produtos da reação de carbonetação a 700°C. No lado 

esquerdo amostras com 2,5% de cobalto. No lado direito, amostras com 5% de cobalto. (A) e 

(B) com aumentos de 500x, regiões circuladas indicando as características de aglomeração 

dos materiais. (C) com aumento de 1500x, regiões circuladas indicando morfologia de placas 

e de formato indefinido; (D) com aumento de 2400x, ausência de morfologia de placas. (E) e 

(F) com aumentos de 10000x. Regiões destacadas em (E) relativas ao destaque de regiões de 

morfologia indefinida e de placas. 
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A Figura 20 apresenta as morfologias observadas para os produtos da reação de 

carbonetação a 750°C. É notória, comparando-se os itens (A) e (B) dessa figura, os quais 

foram obtidos com aumento de 180x, a maior tendência de aglomeração dos materiais com 

maior teor de cobalto (esquerda). Indicadas com um círculo estão regiões com formação de 

aglomerados de dimensões apreciáveis, em cada caso. Nota-se que no item (B) formam-se 

aglomerados de maior tamanho que os verificados no item (A), bem como uma mais larga 

distribuição de tamanhos desses. 

Para os materiais obtidos na temperatura de 750°C verifica-se, tanto nas imagens 

quanto no difratograma, a presença de somente uma fase cristalina e morfologia, sendo esta 

referente ao carbeto de molibdênio. Em contraste com o observado a 700°C, não se nota a 

presença de folhelhos ou placas finas em nenhum dos itens da Figura 20, somente estando 

presentes materiais de forma indefinida, característicos da formação de carbetos.  

Comparando os resultados obtidos por DRX e MEV e com base na literatura, pode-se 

inferir que a fase de formato de placas refere-se ao óxido de molibdênio e a fase de formato 

indefinido refere-se ao carbeto de molibdênio. Com o menor teor de Co (2,5%) a diferença 

entre as morfologias é clara, porém com o aumento dessa variável esse fenômeno se torna 

menos evidente. 

2,5%750°C  5%_750°C 

 

 

 
(A) 180x  (B) 180x 
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(C) 3000x  (D) 5000x 

 

 

 
(E) 7000x  (F) 10000x 

Figura 20: Microscopias referentes aos produtos da reação de carbonetação a 750°C. No lado 

esquerdo amostras com 2,5% de Co. No lado direito amostras com 5% de Co. Aumentos de 

180x em (A) e (B), regiões circuladas indicando a formação de aglomerados. Em (C) aumento 

de 3000x, em (D) aumento de 5000x, em (E), 7000x e em (F) aumento de 10000x. Presença 

de somente um tipo de morfologia de formato indefinido atribuída à fase carbeto de 

molibdênio. 

 

4.3.5 Análise por granulometria a laser 

 

Para os produtos de reação a 700°C com 2,5% de cobalto a distribuição segue como 

apresentado na Figura 21. Pode ser notado que a fração de menor tamanho encontra-se entre 

0,3 e 1 µm. De acordo com a análise, o material se apresentou com 10% da concentração de 

aglomerados com diâmetro médio de 3,98µm; 50% da população com diâmetro médio de 

14,7 µm e 90% com 25,98 µm. A amostra apresentou um tamanho médio de aglomerados de 

14,94 µm, seguindo padrão estatístico do tipo modal, uma vez que não são observadas 

descontinuidades na distribuição. 
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Figura 21: Distribuição granulométrica de aglomerados dos produtos de reação obtidos 

a 700°C com 2,5% de Co. dmédio= 14,94 µm. 

 

Figura 22: Distribuição granulométrica de aglomerados dos produtos de reação obtidos 

a 750°C com 2,5% de Co. dmédio=26,34 µm 

Para os produtos de reação a 750°C com o mesmo percentual de cobalto, a distribuição 

segue como a Figura 22. Pode ser notado que a fração de menor tamanho encontra-se, 

novamente, entre 0,3 e 1 µm, porém claramente se nota que uma menor porção do material 

encontra-se nessa faixa em relação ao material obtido a 700°C (Figura 21). De acordo com a 

análise, o material se apresentou com 10% da concentração de aglomerados com diâmetro 

médio de 5,97 µm; 50% da população com diâmetro médio de 24,55 µm e 90% com 48,64 
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µm. A amostra apresentou um tamanho médio de aglomerados de 26,34 µm, também 

seguindo distribuição estatística do tipo modal, como verificado para a temperatura inferior. 

A análise granulométrica para os produtos de reação a 700°C com o maior teor de 

cobalto (Figura 23) evidenciou tendência à distribuição bimodal de tamanhos de aglomerados. 

De acordo com a análise, o material se apresentou com 10% da concentração de aglomerados 

com diâmetro médio de 6,64 µm; 50% da população com diâmetro médio de 38,55 µm e 90% 

com 73,40 µm. A amostra apresentou um tamanho médio de aglomerados de 39,85 µm.  

Para a amostra com 5% de cobalto adicionado pode ser verificado, por inspeção da 

Figura 23 em comparação com a Figura 21, uma maior tendência à formação de aglomerados 

de maior tamanho. Essa observação está em concordância com a realizada quando analisando 

as imagens de microscopia. 

A maior tendência à formação de aglomerados de maiores dimensões fica mais 

pronunciada quando o nível de temperatura sobe para os 750°C e se verifica claramente a 

formação de uma distribuição bimodal de tamanhos de aglomerado. Esse fenômeno pode ser 

ocasionado por um maior desbalanceamento de cargas em função do aumento no teor de 

cobalto. Como partículas dessas dimensões (nanométricas) sofrem muita ação de forças de 

pequenas distâncias, como forças do tipo Van der Walls, o aumento no teor de cobalto pode 

ter promovido uma maior interação a nível molecular, que gerou o fenômeno de aglomeração. 

 

Figura 23: Distribuição granulométrica dos aglomerados dos produtos de reação 

obtidos a 700°C com 5% de Co. dmédio=39,85μm. 
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Figura 24: Distribuição granulométrica dos aglomerados de produtos da reação de 

carbonetação a 750°C com 5% de Co.dmédio=168,45 µm 

 

A análise do material obtido a 750°C e com o maior teor de cobalto (Figura 24) 

indicou, contrariamente às demais análises granulométricas, a formação de distribuição 

bimodal com tamanhos de aglomerados máximos na ordem de 400 µm, o que representa o 

limite da técnica. Para esse material, o tamanho médio de aglomerado ficou em 168,45 µm, o 

que representa um aumento significativo em relação aos diâmetros médios verificados até 

então. Nessa amostra se verificou que 10% da concentração de aglomerados possui diâmetro 

médio de 12,65 µm; 50% com diâmetro médio de 134,48 µm e 90% com 359,30 µm, o que 

evidencia a heterogeneidade na distribuição, conforme a Figura 24 retrata.  

A Tabela 10 compila os dados aqui discutidos de forma mais clara. Pode ser percebido 

um aumento no diâmetro médio de aglomerados com o aumento da temperatura, similarmente 

ao verificado para as estimativas de tamanhos de cristalito no item 4.3.2. Verificou-se também 

que o aumento do teor de cobalto promoveu uma maior tendência à formação de aglomerados, 

corroborando novamente com o estimado no item 4.3.2, e discutido no item 4.3.4 quando 

analisando as imagens por microscopia eletrônica. 

A análise por granulometria a laser permitiu confirmar o verificado por MEV com 

relação à tendência a aglomeração. Essa análise quantificou a distribuição de tamanhos dos 

aglomerados e indicou que o aumento no teor de cobalto ocasiona uma maior tendência à 

formação de aglomerados de maior tamanho, quando se analisam os pós produzidos à mesma 

temperatura. Quando em análise com relação ao aumento da temperatura de 700 a 750°C se 
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verifica o aumento no tamanho dos aglomerados. Esse fenômeno pode ser devido ao fato de 

na temperatura superior ocorrer a formação exclusiva da fase carbeto, a qual está ligada à 

quebra do particulado de óxidos por ocasião do fenômeno da redução. Como o particulado de 

produto tem menor tamanho, as forças eletrostáticas agem de maneira mais pronunciada, 

podendo ser a causa para o fenômeno de aglomeração. Observou-se que a intensidade desse 

processo é tal que a distribuição de tamanhos de aglomerados deixa de ser modal para 

obedecer a um padrão bimodal, com grande concentração de material na faixa dos 350-400 

μm. 

Tabela 10: Dados de distribuição de tamanho médio de aglomerado por granulometria a laser 

para os produtos da reação. 

Dmédio (μm) 2,5% Co_700°C 2,5% Co_750°C 5% Co_700°C 5% Co_750°C 

10% 3,98 5,97 6,64 12,65 

50% 14,7 24,55 38,55 134,48 

90% 25,98 48,64 73,4 359,30 

Amostra 14,94 26,34 39,85 168,45 

 

Do exposto pode-se concluir que existe consistência entre os resultados apresentados 

de MEV e granulometria a laser, com relação à formação de aglomerados. Também se 

verifica consistência entre o observado da morfologia por microscopia e as fases cristalinas 

identificadas nos difratogramas. 

4.3.6 Avaliação do teor de carbono 

 

Os produtos da reação de carbonetação foram submetidos à análise de teor de carbono. 

A Tabela 11 apresenta esses dados.  Pode-se perceber que para as reações a 700°C não houve 

completa conversão dos óxidos em carbetos, sendo verificada uma razão C/Metal abaixo da 

razão teórica de 0,50. 

Para os produtos da reação de carbonetação a 750°C, se verifica um aumento no teor 

de carbono, sendo ligeiramente superior à razão teórica, para a condição de 2,5% de adição de 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão 

Camila Pacelly Brandão de Araújo - 01/2015  61 

cobalto. Dentre as amostras produzidas, essa foi a única com completa conversão do material, 

sendo produzido um pequeno percentual de carbono livre.  

A amostra com 5% de adição de cobalto produzida no nível superior de temperatura 

aproximou-se da completa conversão, porém provavelmente seriam necessários maiores 

tempos de patamar ou temperatura superior para que o material fosse totalmente convertido. 

Tabela 11: Teor de carbono total para os produtos de carbonetação. 

Amostra Carbono total (%peso) C/Metal 

2,5%Co_700°C 1.835 0,308 

2,5%Co_750°C 3.448 0,589 

5%Co_700°C 2.167 0,365 

5%Co_750°C 2.708 0,459 

 

Assim, pode-se notar que um aumento da temperatura promoveu, para todas as 

amostras, um aumento na conversão dos óxidos em carbeto.  Com o aumento no teor de 

cobalto para a temperatura de 700°C se verificou, novamente, um aumento do teor de carbono 

total, porém para uma temperatura de 750°C o comportamento verificado é contrário, sendo 

notada uma diminuição na conversão com o aumento no teor de cobalto, indicando que haja 

uma interferência entre as variáveis nos níveis estudados 

Griboval-Constant (2004), no seu trabalho sobre a síntese de carbetos de molibdênio 

com adição de cobalto ou rutênio ao percentual de 1% peso, também avaliou o teor de 

carbono. Nesse caso, sendo utilizadas 6h de processamento na temperatura de700°C e 10% de 

CH4 na mistura reacional, só se verifica a obtenção de razões C/Mo próximas aos 0,5 teóricos 

para o material com adição de cobalto. Mesmo para o carbeto puro, esse valor ficou na faixa 

dos 0,3. Dessa forma, se observou que a adição de cobalto promoveu uma maior conversão 

dos óxidos, corroborando com o verificado aqui e indicando que maiores tempos de 

processamento poderiam levar à completa conversão do precursor para essa temperatura. 

A amostra com 2,5% de cobalto foi a única na qual a razão C/Metal superou o valor 

teórico de 0,5. Esse resultado, apesar de indicar a formação de um percentual de 8,9% de 

carbono livre, é importante por confirmar uma condição de completa conversão de óxidos em 

carbeto para este material, que é novo, e apontar para uma otimização da condição de reação, 

na qual se apliquem menores tempos de retenção do material a esta temperatura. 
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4.3.7 Avaliação da área superficial 

 

Os produtos das reações de carbonetação foram submetidos a analise de área 

superficial pelo método BET e tiveram seu volume de poros estimados.  

Anteriormente à análise em atmosfera de nitrogênio a -195,8°C, a amostra foi 

submetida a tratamento térmico, tendo tido sua temperatura elevada até 90°C com taxa de 

aquecimento de 10°Cmin-1, seguida de segunda rampa até 350°C à mesma taxa de 

aquecimento. Esse tratamento térmico é necessário para remoção de impurezas aderidas à 

superfície do material. 

A Tabela 12 apresenta os dados obtidos. Verificou-se que todos os materiais 

produzidos possuem área superficial na faixa dos 17-24 m²g-1, não sendo possível uma 

atribuição de efeitos da temperatura ou do teor de cobalto sobre esta variável. O volume de 

poros de todas as amostras foi, também, aproximadamente igual, sendo verificados valores de 

0,03-0,04 cm³g-1. 

 

Tabela 12: Dados de área superficial e volume de poros para os produtos de carbonetação. 

Amostra BET (m²/g) Volume de poros (cm³/g) 

2,5%Co_700°C 16,68 0,04 

2,5%Co_750°C 24,39 0,04 

5%Co_700°C 16,76 0,03 

5%Co_750°C 17,88 0,025 

 

Esses resultados, com baixas áreas superficiais, são compatíveis com a literatura. 

Griboval-Constant et. al. (2004) verificaram para seus carbetos de molibdênio com adição de 

cobalto ou rutênio, produzidos à temperatura de 700°C com 6h de patamar, áreas superficiais 

na faixa de 3-9 m².g-1, sendo o carbeto de molibdênio puro o material de maior área 

superficial dentre os produzidos (9,2 m².g-1). 

Xiao et.al. (2001) foram os primeiros a estudar a obtenção de carbetos bimetálicos de 

molibdênio e cobalto. No seu trabalho, um passo-a-passo elaborado com etapas de: mistura, 

solubilização em solvente orgânico, evaporação, calcinação e pelletização, precederam as 

reações de carborredução, conforme anteriormente mencionado. Nesse estudo, áreas 

superficiais de 15,5-39,6 m²g-1, ou seja, próximas aos verificados aqui, foram obtidas, apesar 

do aumento na elaboração do processamento. 



Capítulo 4 – Resultados e Discussão 

Camila Pacelly Brandão de Araújo - 01/2015  63 

Al-Megren, et. al. (2005) também verificaram áreas superficiais na faixa dos 20m²g-1 

para o carbeto bimetálico de cobalto e molibdênio com razão Co/Mo de 0,67. Para tanto, os 

precursores óxidos foram carburizados com mistura de etano (10%) e hidrogênio a volume 

total de 100 cm³/min à temperatura de 630°C com final de reação sendo detectado por CGMS 

acoplado ao sistema. 
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5. Conclusões 
 

Os objetivos iniciais deste trabalho de pesquisa foram alcançados na medida em que 

foi possível a produção de carbeto de molibdênio com adição de cobalto (Co-Mo2C) por 

reação gás-sólido em reator de leito fixo com atmosfera de CH4 e H2 a partir de HMA e 

nitrato de cobalto. 

O precursor obtido pela metodologia de mistura física de pós (reação sólido-sólido) e 

calcinado foi caracterizado por difração de raios-x, indicando a formação de um óxido de 

molibdênio e óxido misto de cobalto e molibdênio segundo as fases MoO3 (ICSD:076651) e 

CoMoO4 (ICSD:023808). Essas se apresentaram com morfologia de plaquetas e formato 

irregular, respectivamente, de acordo com análise por microscopia eletrônica. Foi observado 

também o aumento da tendência à formação de aglomerados com o incremento no teor de 

cobalto. A análise por fluorescência de raios-x confirmou o teor de cobalto pretendido para os 

precursores, tendo sido considerada que a metodologia aplicada foi adequada para adição 

desse metal.A presença de fase óxida mista dos dois metais é indicativa do íntimo contato 

entre eles e da qualidade do processo de dopagem. 

O carbeto de molibdênio com adição de cobalto foi obtido via reação gás-sólido em 

atmosfera de CH4 e H2 em reator de leito fixo a partir do precursor (HMA+nitrato de cobalto). 

Para as reações de carbonetação a 700°C, independentemente do teor de cobalto, foram 

formadas duas fases cristalinas: carbeto de molibdênio (Mo2C-ortorrômbica) e óxido de 

molibdênio (MoO2-monoclinica). A 750°C somente a fase carbeto foi detectada. Não foi possível 

a identificação de fase contendo cobalto pelos difratogramas em nenhuma das quatro 

condições.   

Foi possível produzir cristalitos de tamanho nanométrico na faixa dos 10-15 nm para 

as amostras sintetizadas a 700°C e 30-43nm para as amostras obtidas a 750°C. Foi verificado 

o aumento do tamanho de partícula com a elevação do teor de cobalto da ordem de 40%  e 

com o aumento de temperatura aumentos na ordem dos 180%, indicando que o efeito da 

temperatura sobre essa propriedade é preponderante sobre o efeito da adição de cobalto. 

Os resultados de microscopia corroboraram com a verificação por difração de raios-x 

com relação à formação de fases. No nível inferior de temperatura e com o menor teor de 

cobalto se verificou a presença, em grande quantidade, de morfologia semelhante a folhelhos 
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(placas finas), relativa ao óxido de molibdênio (MoO2), associada à pequena quantidade de 

material de menor tamanho de partícula e formato indefinido, relativa ao carbeto (Mo2C). Nos 

demais níveis de temperatura e composição, se verifica a formação, quase que exclusiva, de 

carbeto de molibdênio com aglomeração de particulado. O aumento no teor de cobalto 

promoveu a maior tendência à aglomeração do material, segundo observado por MEV. 

O verificado visualmente por MEV foi confirmado pela análise de granulometria a 

laser, sendo mesmo identificada a formação de distribuição bimodal para o carbeto sintetizado 

com 5% de Co e na maior temperatura.  

O indicado por difração e verificado morfologicamente por microscopia é ratificado 

pela análise de teor de carbono, a qual indica a conversão parcial dos óxidos em carbetos para 

a temperatura de 700°C; 86% de conversão para a amostra com 5% a 750°C e a completa 

conversão do óxido com 2,5% de Co 750°C. Portanto, o pó produzido nessa última condição 

foi o único material que formou somente carbeto, sendo o melhor resultado dessa 

investigação, apesar de ter-se produzido pequeno teor de carbono livre (8,9%). 

O carbeto produzido pela metodologia apresentada foi também capaz de reter o teor de 

cobalto teórico adicionado, uma vez que a análise por fluorescência de raios-x confirmou a 

pequena variação entre os teores pretendidos e verificados para a razão Co/Mo. 

Ainda faz-se necessária uma otimização de parâmetros de síntese do carbeto com 

adição de cobalto, uma vez que baixas áreas superficiais foram detectadas. Nesse sentido 

podem ser avaliados os efeitos das variáveis de tempo de patamar e efeito do fluxo da mistura 

gasosa nos materiais produzidos. É necessário também estudar o desempenho desses materiais 

em reações de HDS, bem como o efeito de suportes na atividade catalítica e estabilidade. 

Essas últimas são temas de projetos de doutoramento atualmente em curso no LAMNRC. 
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