
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Tecnologia 

Departamento de Engenharia Química 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 

 

 

 

 

Tese de Doutorado 

 

 

 

 

Óxidos e carbetos de Mo com adição de Co: estudo do 
efeito da metodologia de adição de dopante e da cinética da 

obtenção por reação gás-sólido  

 

 

 

 

Camila Pacelly Brandão de Araújo 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlson Pereira de Souza 

 

 

 

Natal/RN 
Dezembro/2018  



 

Camila Pacelly Brandão de Araújo 

 

 

 

 

 

 

Óxidos e carbetos de Mo com adição de Co: estudo do efeito 
da metodologia de adição de dopante e da cinética da obtenção 

por reação gás-sólido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Natal/RN 
Dezembro/2018 

 

 

Tese de doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, como 

parte dos requisitos para obtenção de 

título de Doutor em Engenharia Química, 

sob a orientação do Prof. Dr. Carlson 

Pereira de Souza (UFRN/DEQ). 



 

     

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  
Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Central Zila Mamede 

 

  Araújo, Camila Pacelly Brandão de.  
   Óxidos e carbetos de Mo com adição de Co: estudo do efeito da 
metodologia de adição de dopante e da cinética da obtenção por 
reação gás-sólido / Camila Pacelly Brandão de Araújo. - 2018.  
   129 f.: il.  
 
   Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Química. Natal, RN, 2018.  
   Orientador: Prof. Dr. Carlson Pereira de Souza.  
 
 

   1. Carbeto de molibdênio - Tese. 2. Cobalto - Tese. 3. Via 
sólida - Tese. 4. Via úmida - Tese. 5. Dopagem - Tese. 6. 
Cinética - Tese. I. Souza, Carlson Pereira de. II. Título.  
 
RN/UF/BCZM                                         CDU 669.28 

  

       
Elaborado por Ana Cristina Cavalcanti Tinôco - CRB-15/262   

 

  



 

ARAÚJO, Camila Pacelly Brandão de – Óxidos e carbetos de Mo com adição de Co: 
estudo do efeito da metodologia de adição de dopante e da cinética da obtenção por reação 
gás-sólido. Tese de Doutorado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. 
Área de concentração: Engenharia Química. Natal /RN, Brasil 

Orientador: Carlson Pereira de Souza 

Resumo: O desenvolvimento de novos materiais com propriedades diferenciadas é 

interessante para vários segmentos industriais desde a catálise de reações químicas para 

atendimento a legislação ambientais, ao desenvolvimento de novos dispositivos eletrônicos. 

Carbetos e óxidos de Mo com adição de cobalto podem apresentar uma diversidade de 

propriedades intrínsecas de grande interesse. Neste trabalho foram estudadas duas 

metodologias para a adição do Co nesses compostos com Mo (CoMoO4 e Mo2C-Co): por via 

sólida e por via úmida tendo como material de partida os reagentes comerciais molibdato de 

amônio [(NH4)6[Mo7O24].4H2O] e nitrato de cobalto [Co(NO3)2.6H2O]. Os precursores 

dopados foram caracterizados e os produtos do tratamento térmico (óxidos) e da reação de 

carbo-redução (carbetos) foram avaliados segundo aspectos morfológicos (MEV), 

composicionais (FR-X) e cristalográficos (DR-X). Foi verificado que a metodologia de adição 

de dopante por via sólida se apresentou, em ambos os casos, como uma rota mais robusta; 

produzindo pós de tamanho menor(~30nm para o carbeto) e com maior retenção do dopante 

(δ~10%) que a metodologia de via úmida (dp~50nm e δ~40%). Um estudo acerca das 

condições de obtenção do Mo2C com e sem adição de dopante foi realizado utilizando reações 

intervaladas. Na avaliação cinética foram testados os modelos de nucleação e crescimento de 

Avrami, bem como os propostos por Levenspiel de Shrinking Core. Foi verificado que a 

reação prossegue de acordo com MoO2Mo Mo2C e que  o modelo que melhor representa 

o comportamento real da reação gás-sólido é o de Avrami com velocidade de crescimento de 

grãos de M=12,86 e parâmetro dimensional N= 0.34. A adição de cobalto (5%) promoveu um 

aumento da velocidade da reação para as mesmas condições de temperatura e tempo de 

patamar, tendo sido observado 42% de conversão com 30 minutos no processo de obtenção 

do Mo2C-5%Co e 60 minutos para a obtenção do Mo2C ambas a 660°C. O modelo de 

nucleação e crescimento também conseguiu explicar essa reação com M= 69,65 e N=2,86. 

Palavras-chave: carbeto de molibdênio, cobalto, via sólida, via úmida, dopagem, cinética. 

  



 

  



 

ARAÚJO, Camila Pacelly Brandão de – Mo carbides and oxides with Co addition: 
evaluation of doping route effect and of kinetic parameters for the gas-solid reaction 
synthesis. PhD thesis, UFRN, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. 
Concentration Area: Chemical Engineering. Rio Grande do Norte, Natal – RN, 2015. 

Advisor: Carlson Pereira de Souza 

Abstract: The development of new materials with improved properties is interesting for 

several industrial segments from the catalysis of chemical reactions for environmental 

compliance, to the development of new electronic devices. Mo carbides and oxides with 

cobalt addition may exhibit a diversity of intrinsic properties of great interest. In this work 

two methodologies for the addition of Co in these compounds with Mo (CoMoO4 and Mo2C-

Co) were studied: solid and wet, having commercial ammonium molybdate 

[(NH4)6Mo7O24]4H2O] and cobalt nitrate [Co(NO3)2.6H2O] as starting materials. The doped 

precursors were characterized and the products of the thermal treatment (oxides) and the 

carbo-reduction reaction (carbides) were evaluated according to morphological (SEM), 

compositional (FR-X) and crystallographic (XRD) aspects. It was verified that the dopant’s 

addition via solid state methodology presented itself, in both cases, as a more robust route; 

producing materials with smaller crystal sizes (~ 30nm for the carbide) and with higher 

dopant retention (δ ~ 10%) than the wet method (dp ~ 50nm and δ ~ 40% also for the 

carbide). A study of the conditions for obtaining Mo2C with and without dopant addition was 

performed using interval reactions. In the kinetic evaluation, Avrami’s nucleation and growth 

model was tested, as well as those proposed by Levenspiel of Shrinking Core. It was verified 

that the reaction proceeds according to MoO2Mo Mo2C and that the model that best 

represents the actual behavior of the gas-solid reaction is that of Avrami with grain growth 

rate of M =12,86 and dimensional parameter N = 0,34. Cobalt addition (5%) caused an 

increase in reaction rate for the same soaking time an reaction temperature. It was observed a 

42% conversion for the synthesis of Mo2C-5%Co with 30 minutes, while for the synthesis of 

Mo2C this level was attained with 60 minutes at 660°C. Nucleation and growth model also 

explained this reactive process, with M=69,65 and N=2,86 as kinetics parameters. 

Key-words: molybdenum carbide, cobalt, doping, wet route, solid state, kinetics. 
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Camila Pacelly Brandão de Araújo – Dezembro 2018                                                                Tese de Doutorado 

1. Introdução e objetivos 
 

1.1 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(THOMAS, 2001). 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(MATAR; MIRBACH; TAYIM, 1989). 

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 (FURIMSKY, 2007; MATAR; MIRBACH; TAYIM, 1989). 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 vêm sendo impostos ao teor de enxofre permitido nos combustíveis, acompanhando 

a tendência global (FURIMSKY, 2003). As resoluções Nº 40, de 25.10.2013 e Nº 50, de 

23.12.2013, estabelecem os limites vigentes para a gasolina e para o óleo diesel, 

respectivamente. 

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

hidrotratamento. Os processos de hidrotratamento (HDT) são aplicados a diversas 
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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 (KAUFMANN et al., 2000). 

Catalisadores para HDT são geralmente óxidos ou sulfetos metálicos, porém, etapas 

secundárias desse processamento podem usar metais nobres normalmente suportados em 

alumina. Para a remoção de enxofre (HDS) catalisadores de Co-Mo, Ni-Mo, Co-W e Ni-W, 

suportados em alumina modificada, são os mais utilizados (FURIMSKY, 2007; MATAR; 

MIRBACH; TAYIM, 1989). 

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. Dessa 

forma, o desenvolvimento de novos catalisadores pode se tornar economicamente viável, em 

relação às alterações de processos atualmente em curso (GRANGE; VANHAEREN, 1997; 

KAUFMANN et al., 2000). 

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, 1992a). 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 (FURIMSKY, 2007). 

Além disso, muitos dos dispositivos tecnológicos modernos dependem de materiais 

magnéticos, dentre os quais incluem os geradores e transformadores de energia elétrica, os 

motores elétricos, os rádios, os televisores, telefones, computadores e etc.. Os molibdatos de 

metais de transição têm sido gradualmente utilizados como alternativas promissoras e 

eficazes, pois oferecem vantagens como baixo custo, recursos abundantes, além de não 

agredirem o meio ambiente (ROCHA, 2015).  
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O molibdato de cobalto em particular, tem despertado grande interesse da comunidade 

científica devido às suas propriedades catalíticas, eletroquímicas e magnéticas e, em virtude 

disso, podem ser utilizados em inúmeras aplicações, que vão desde o uso em materiais ânodos 

em baterias de lítio e capacitores eletroquímicos à oxidação fotocatalítica de corantes (CHEN 

et al., 2016a; HABER, 1974; KIANPOUR; NIASARI; EMADI, 2013). 

O presente trabalho estudou, inicialmente, os efeitos da metodologia de dopagem, 

empregadas na síntese dos precursores, nas características finais de óxidos e carbetos de 

molibdênio dopados com cobalto. 

Como um segundo objetivo, esse trabalho foram avaliadas as condições de obtenção 

do carbeto de molibdênio puro mediante um estudo cinético, bem como, do efeito promovido 

pela adição do cobalto como dopante sobre as condições de síntese. 

Esse estudo foi realizado no âmbito do desenvolvimento de novos conhecimentos a 

partir da rota de produção de carbetos, óxidos e nitretos de metais refratários já bem 

estabelecida no Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos (LAMNRC) 

do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

cujo o objetivo global é o de viabilizar a produção de materiais catalíticos inovadores para 

utilização industrial. 

No capítulo 2, o estudo acerca do efeito da metodologia de adição de dopante sobre as 

propriedades físicas do óxido de molibdênio com adição de cobalto é apresentado. No 

capítulo 3, são apresentadas as propriedades de carbetos dopados e são avaliadas as 

metodologias propostas para a adição de dopante na produção desse material. No capitulo 4, o 

estudo realizado para avaliação cinética da obtenção dos carbetos de molibdênio puro e com 

adição de dopante são apresentados comparativamente. No capítulo 5 são apresentadas, de 

forma sucinta, as conclusões e as descobertas desse estudo. 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivos gerais 

 

Neste estudo, foram avaliadas as condições de obtenção de carbeto de molibdênio com 

dopagem de cobalto (Mo2C-Co) via reação gás sólido em atmosfera de metano (CH4) e 

hidrogênio (H2) em reator de leito imobilizado com fluxo gasoso paralelo. Foram estudados 
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os efeitos das metodologias de dopagem sobre as características do produto final e de óxidos 

de Mo-Co, bem como a cinética da obtenção do Mo2C puro e com cobalto. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste estudo foram, portanto:: 

 Avaliar as propriedades físicas dos óxidos de molibdênio com adição de cobalto aplicáveis à 

fotocatálise: band- gap, tamanho de partícula, retenção do dopante, formação de fases 

cristalinas e morfologia como resposta à variação da metodologia de adição de dopante; 

 Avaliar as propriedades físicas dos carbetos de molibdênio obtidos com relação às 

propriedades interessantes à catálise industrial: tamanho de partícula, morfologia, formação 

de fases e retenção do dopante como resposta à variação da metodologia de adição de 

dopante; 

 Analisar comparativamente o comportamento cinético da reação gás-sólido para obtenção do 

carbeto de molibdênio puro e com adição de cobalto. 

 Propor um modelo cinético para a descrição da cinética da reação de obtenção do carbeto de 

molibdênio puro e com adição de 5% de cobalto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

EFEITO DA METODOLOGIA DE DOPAGEM 
SOBRE OXIDOS MISTOS DE Mo e Co
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2. Efeito da metodologia de dopagem sobre óxidos 
mistos de Mo e Co 

 

2.1   Introdução 

 

Materiais em nanoescala têm sido alvo de grande interesse tecnológico e de fabricação 

na última década, devido às suas características únicas decorrentes do seu tamanho. Óxidos de 

mistos metais, em específico, têm sido produzidos e identificados como possuidores de 

propriedades eletroquímicas e foto-catalíticas, o que lhes confere usos em áreas diversas e 

multidisciplinares incluindo sensores, biomedicina e na remediação de áreas poluídas 

(SEEVAKAN et al., 2018).  

Além disso, muitos dos dispositivos tecnológicos modernos dependem de materiais 

magnéticos, dentre os quais incluem os geradores e transformadores de energia elétrica, os 

motores elétricos, capacitores, os televisores, telefones, computadores e componentes de 

sistemas de reprodução de som e vídeo (ROCHA, 2015). 

Em geral, os molibdatos de metais, têm um uso prospectivo em muitas áreas, como 

fotocatálise, dispositivos de memória, dispositivos de armazenamento de energia e diferentes 

tipos de sensores, etc.(EDRISSI; SAMADANIAN-ISFAHANI; SOLEYMANI, 2013; SILVA 

et al., 2018). Eles são componentes particularmente importantes dos catalisadores de 

engenharia (MATAR; MIRBACH; TAYIM, 1989). Particularmente, os molibdatos de metais 

de transição têm sido gradualmente utilizados como alternativas promissoras e eficazes, pois 

oferecem vantagens como baixo custo, abundância de recursos, além de não agredirem o meio 

ambiente(ROCHA, 2015). 

O molibdato de cobalto, dentre eles, tem despertado grande interesse da comunidade 

científica devido às suas excelentes propriedades catalíticas, eletroquímicas e magnéticas; e, 

em virtude disso, pode ser utilizado em inúmeras aplicações, que vão desde o uso em 

materiais para baterias de lítio e capacitores eletroquímicos à oxidação fotocatalítica de 

corantes(CHEN et al., 2016b; EDRISSI; SAMADANIAN-ISFAHANI; SOLEYMANI, 2013; 

ROCHA, 2015). 

No presente capítulo, um estudo acerca do efeito da rota de dopagem sobre as 

propriedades físicas do óxido misto de molibdênio e cobalto (molibdato de cobalto) é 

apresentado.  
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2.2 Aspectos teóricos e revisão bibliográfica 

2.2.1 Fotocatálise heterogênea 

 

A indústria têxtil e de tingimento vem sendo responsável há bastante tempo pelo 

descarte de correntes de processo contaminada com corantes. Esse descarte vai de encontro 

com os princípios de desenvolvimento sustentável, bem como com as boas práticas de 

produção industrial. 

Essa indústria utiliza no seu processamento grandes volumes de água, sendo esta um 

dos principais insumos, de tal modo que para produzir 1 tonelada de produto têxtil se 

consome de 200 a 270 toneladas de água aproximadamente (DANTAS, 2018).  

De acordo com BELTRAME (2000), embora a legislação vigente apresente limites 

não muito restritivos ou de difícil equalização dos agentes contaminantes, muitas vezes este 

tratamento pode ser negligenciado, uma vez que as indústrias, de modo geral, podem perceber 

o tratamento de efluentes como um custo adicional sem retorno de capital. 

Apesar disso, vários métodos de tratamentos vêm se desenvolvendo, tais como o 

tratamento biológico, oxidação química, tratamento por ozônio, troca de íons, fotocatálise e 

adsorção, para o processo de remoção de corantes de solução aquosa. 

A fotocatálise heterogênea envolve a ativação de um material semicondutor por 

incidência de luz, seja ela de origem solar ou artificial. Um semicondutor tem como 

características bandas de valência e bandas de condução bastante próximas, sendo a região 

entre elas chamada de “band gap”, como resultado, quando o sólido é aquecido, elétrons são 

excitados da banda de valência para a banda de condução(ATKINS; JONES, 2001). A 

diferença entre o comportamento das bandas de valência e condução para materiais isolantes, 

condutores e semicondutores é apresentada na Figura 1. 

Figura 1 - Representação esquemática das bandas de condução e valência em materiais. 

. 

Fonte:Desconhecido 
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A capacidade de um semicondutor de transportar corrente elétrica pode também ser 

ampliada pela adição de elétrons à banda de condução ou pela remoção de elétrons da banda 

de valência. Essa modificação é feita quimicamente pela dopagem do sólido, isto é, pelo 

espalhamento de pequenas quantidades de impurezas em sua estrutura. A absorção de fótons 

com energia superior a energia de “band gap” resulta na promoção de um elétron da banda de 

valência para a banda de condução com geração simultânea de uma lacuna na banda de 

valência (ATKINS; JONES, 2001).  

Estas lacunas mostram potenciais bastante positivos, na faixa de +2,0 a +3,5 V, 

dependendo do semicondutor e do pH da solução. Este potencial é suficientemente positivo 

para gerar radicais OH a partir de moléculas da água adsorvidas na superfície do 

semicondutor, os quais podem subsequentemente oxidar o contaminante orgânico. Os 

mecanismos de degradação não ocorrem exclusivamente através do radical hidroxila, mas 

também através de outras espécies radicalares derivadas do oxigênio(O2-, HO2, etc.), 

formados a partir da captura de elétrons fotogerados (DANTAS, 2018).  

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

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

H2(SCHULMEYER & ORTNER, 2002). 

. 

2.2.2 Molibdatos mistos 

 

Molibdatos metálicos são compostos químicos de elevada versatilidade e grande 

interesse industrial possuindo aplicações em campos diversos da ciência e tecnologia. Esse 

tipo de material encontra uso fundamentalmente na área de dispositivos eletrônicos, tendo 

aplicação corriqueira em sensores e capacitores elétricos, e apresentam grande potencial de 

aplicação  em catálise e em reações fotocatalíticas (KIANPOUR et al., 2013; CHEN et al., 

2016; HABER, 1974). Os molibdatos de metais de transição tem sido, portanto, gradualmente 

utilizados como alternativas promissoras e eficazes nesses campos por oferecerem vantagens 

como baixo custo, elevada disponibilidade de recursos e baixo impacto ambiental(ROCHA, 

2015). 

O sucesso desses materiais em sistemas catalíticos heterogêneos, sejam eles 

fotocatalíticos ou não, e também em sua aplicação na área de capacitores eletroquímicos, se 

deve, em grande parte, à multivalência do molibdênio(LIU et al.,2013; BUCHEL et al., 2000) 
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E esta versatilidade está relacionada com a capacidade dos íons de Mo aparecerem em 

diferentes estados de oxidação Mo6+, Mo5+, Mo4+, Mo3+,Mo2+ e Mo0(BUCHEL et al.,2000).  

Esses tornam possível a ocorrência de inúmeros processos de oxido redução sobre as 

superfícies de óxidos metálicos. Assim, esses materiais são utilizados como catalisadores em 

uma grande variedade de processos industriais que envolvem a conversão de hidrocarbonetos 

(MATAR et al.,1989). 

A multivalência do molibdênio também indica capacidade de armazenamento 

eletroquímico superior (MA et al. 2014). A vantagem de se ter a possibilidade de alcançar 

vários estados de oxidação é muito atraente para o desenvolvimento de baterias com alta 

densidade de energia, pois os molibdato agem como “anfitriões” para inserção de íons de lítio. 

Assim, óxidos de molibdênio têm sido testados como materiais para baterias recarregável de 

lítio (LIU et al., 2013; LIN et al., 2016).  

Dentre os variados óxidos metálicos, o óxido de molibdênio, particularmente, 

apresenta um conjunto de propriedades que, em adição aos seus múltiplos estados de valência, 

podem ser interessantes nas áreas de catálise heterogênea (CHARY et al., 2004) ou 

fotocatálise (SENA et al., 2017; SILVA, 2016). 

 

2.2.3 Molibdato de cobalto 

 

Recentemente, muita atenção tem sido dada à preparação e desempenho de 

catalisadores à base de óxidos mistos, uma vez que a adição de um segundo metal à estrutura 

original pode alterar características eletrônicas e estruturais do material, produzindo 

propriedades finais mais refinadas ou adequadas às necessidades de processamento a que se 

destinam (ATKINS; JONES, 2001).  

O segundo metal, pode atuar como promotor da atividade catalítica, promovendo 

atividade ou seletividade do catalisador, em decorrência do aumento do número de sítios 

ativos disponíveis para reação (CHEN et al., 2016). Em comparação com os compostos 

monometálicos, compostos mistos de metais de transição podem apresentar maior atividade 

eletroquímica, a qual pode ser atribuída tanto às maiores possibilidades de reações de óxido-

redução disponíveis, quanto às melhorias em condutividade eletrônica (ANSARI & SEGH, 

1991). 
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O cobalto é um metal de transição situado no grupo 9 (VIIIB) da classificação 

periódica dos elementos. Ele se caracteriza por ser um metal dúctil, ferromagnético e de 

coloração cinza aço. Sua temperatura de Curie é de 1388 K, maior entre todos os materiais 

com propriedades magnéticas (BUCHEL et al., 2000). Ocorre em minerais como a cobaltite e 

esmaltite e normalmente associa-se a minérios de níquel, cobre e ferro dos quais é obtido 

como subprodutos.  Pertence a um grupo de importantes compostos por causa de suas 

propriedades estruturais, magnética e catalítica (ANSARI & SEGH, 1991).  

O molibdato de cobalto (CoMoO4) em particular, tem despertado grande interesse da 

comunidade científica devido às suas propriedades catalíticas, eletroquímicas e magnéticas. E 

em virtude destas propriedades, têm-se uma gama de aplicações que vão desde o uso em 

materiais para baterias de lítio e capacitores eletroquímicos à oxidação fotocatalítica de 

corantes. 

Dentre os variados metais que podem ser utilizados para produção de óxidos mistos 

com o molibdênio, o molibdato de cobalto apresenta grande importância industrial, sendo 

utilizado na oxidação parcial de hidrocarbonetos e na obtenção de catalisadores para reação de 

hidrodessulfurização (HDS)(FURIMSKY 1998; FURIMSKY 2007; FURIMSKY & 

MASSOTH, 1999). De maneira geral, esses catalisadores podem ser vistos com o produto da 

adição de átomos de óxido de cobalto, níquel ou outros à estrutura do trióxido de molibdênio, 

tendo sua composição variando na faixa de 12 a 20% de CoO em relação ao MoO3(MATAR 

et al., 1989). 

 

2.2.4 Métodos de obtenção de CoMoO4 

 

É bem sabido que, em reações envolvendo sólidos, os métodos de síntese, os materiais 

de partida e os parâmetros de reação são de fundamental importância nas propriedades físico 

químicas dos nanomateriais produzidos, e podem afetar sobremaneira suas propriedades 

óticas, elétricas e eletroquímicas obtidas. 

Atualmente, vários métodos químicos são usados para preparar precipitados metálicos 

de molibdênio, quais sejam: sol-gel(TRUSOVA et al., 2014), combustão, hidrotérmica, co-

precipitação (KIANPOUR et al., 2013), rotas de irradiação de micro-ondas, etc.(SEEVAKAN 

et al., 2018). De maneira geral, a produção de CoMoO4 pode se dar de duas maneiras de 

acordo com (BARLETT et al., 1993):  
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i) Reações com o trióxido de molibdênio (CHARY et al., 2004) 

ii) Métodos químicos envolvendo precipitação de sais solúveis de molibdênio e 

cobalto(DE BEER et al., 1981; BELTRAME, 2000). 

No entanto, as técnicas acima referidas envolvem elevadas temperaturas de 

recozimento (>1000°C) e tempos prolongados, o que promove um aumento de custos no 

processamento (CHEN et al., 2016). 

É objetivo do presente capítulo avaliar os efeitos de duas metodologias simples de 

adição de dopante sobre as propriedades do óxido misto de molibdênio e cobalto, tendo em 

vista mudanças em morfologia, teor de cobalto retido, tamanhos de partícula obtidos e band-

gap. Essa última, sendo uma propriedade absolutamente relevante no que toca a uma possível 

aplicação desses materiais em fotocatálise para degradação de compostos recalcitrantes. 

 

2.3 Materiais e Métodos 

 

Para realizar o estudo proposto de avaliação do efeito da metodologia de adição de 

cobalto sobre as propriedades dos óxidos produzidos em termos de: morfologia, tamanho de 

cristalito, aglomeração do pó, intensidade de ligações químicas e composição de fases e 

química; os materiais e métodos desta seção foram empregados.  

 

2.3.1 Síntese e caracterização de precursores por via sólida 

 

Para obtenção dos precursores dopados por via sólida molibdato de amônio (PMA) 

[(NH4)2MoO4] (SIGMA ALDRICH, 99 %) e nitrato de cobalto [Co(NO3)2.6H2O] 

(CROMATO, Brasil, 98%) foram manualmente misturados sob as razões molares (Co/Mo) de 

3; 5 e 10% molar em almofariz de ágata até uniformidade de coloração e distribuição de 

dopante. A Equação 1 apresenta a relação Co/Mo utilizada para determinação do teor de Co: 

100 %Co
Mo

Co

n

n


        Equação 1 

A Figura 2 apresenta as etapas envolvidas na obtenção do precursor dopado por via 

sólida. Todos os materiais produzidos através desta metodologia foram caracterizados por FR-
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X (SHIMADZU EDX-720, atmosfera de ar), FT-IR (BRUKER - VETEX 70) e DR-X 

(BRUKER – D8 Advance, Cu-Kα, 40 kV, 40mA, 5°/min). O precursor com composição de 

5% foi submetido à análise de MEV, por se tratar de uma composição intermediária no 

intervalo de estudo, e TG/DTA((NETZSCH TG 209F3, atmosfera inerte e estagnada, 

5°C/min). Estimativas para o tamanho de cristalito foram realizadas com base na equação de 

Scherrer a partir do padrão de difração. 

Figura 2 - Diagrama do processo de obtenção do precursor com dopagem por via sólida. 

 

Fonte:Autoria Própria 

 

2.3.2 Síntese e caracterização de precursores por via úmida 

 

Para obtenção dos precursores dopados via úmida paramolibdato de amônio (PMA) 

[(NH4)2MoO4] (SIGMA ALDRICH, 99 %) e nitrato de cobalto [Co(NO3)2.6H2O] 

(CROMATO, Brasil, 98%) foram pesados nas quantidades estequiométricas equivalentes às 

razões molares (Co/Mo) de 3; 5 e 10%, calculadas segundo a Equação 1. Em seguida foram 

adicionados a um béquer contendo água deionizada e submetidos à agitação e aquecimento. O 

sistema foi mantido à temperatura de aproximadamente 70°C com agitação constante até 

obtenção de uma lama semi-seca, a qual foi transferida para cadinho de alumina e mantida em 

forno mufla (EDG Inox Line 3000, Brazil) a 80°C por 6h para melhor secagem. A Figura 3 

apresenta as etapas envolvidas na obtenção do precursor dopado por via úmida.  
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Todos os materiais produzidos através desta metodologia foram caracterizados por 

FR-X, FT-IR  e DR-X. O precursor com composição de 5% foi submetido à análise de MEV 

por se tratar de uma composição intermediária no intervalo de estudo. Estimativas para o 

tamanho de cristalito foram realizadas com base na equação de Scherrer a partir do padrão de 

difração. 

Figura 3 - Diagrama das etapas envolvidas na obtenção do precursor dopado por via úmida. 

 
Fonte:Autoria Própria 

 
 

2.3.3 Síntese e caracterização dos óxidos 

 

Para obtenção dos óxidos mistos de molibdênio e cobalto, os precursores dopados, 

tendo eles sido produzidos por via úmida ou sólida, foram submetidos a tratamento térmico a 

500°C por 180 minutos com taxa de aquecimento de 5°C.min-1 em forno mufla (EDG Inox 

Line 3000, Brazil).  
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Os materiais assim produzidos foram caracterizados por FR-X, DR-X, MEV e tiveram 

seu tamanho de cristalito avaliado segundo a metodologia de Scherrer com base na área 

integrada sob o pico da curva, bem como segundo a metodologia tradicional a partir dos 

dados de DR-X. Análise de espectroscopia ultra-violeta na região do visível também foram 

realizadas UV-VIS (SHIMADZU 2600) de maneira a permitir a estimativa dos band-gaps dos 

óxidos dopados. 

 

2.4 Resultados e Discussão 

2.4.1 Características dos precursores dopados 

2.4.1.1 Térmicas 

Na Figura 4 o perfil de decomposição térmica do molibdato de amônio utilizado é 

apresentado, sendo evidenciados, na Tabela 1 , os eventos de perda de massa respectivos. 

Todas as análises térmicas aqui apresentadas foram realizadas em atmosfera inerte de N2 

estagnado com taxa de aquecimento de 5°C/min em equipamento NETZSCH TG 209F3. O 

produto da decomposição térmica em atmosfera inerte, de acordo com os valores obtidos e a 

literatura pertinente(WIENOLD et al., 2003; GOMES, 2006), é o trióxido de molibdênio 

(MoO3) produzido pela volatilização das moléculas de água e amônia indicadas nas fases 

cristalinas observadas por DR-X.  

Na Figura 4 é verificada uma perda de massa de aproximadamente 19%, ocorrendo em 

três eventos bem definidos nos intervalos de 100-150°C, de 220-250°C e de 250-350°C de 

maior magnitude e um de menor magnitude no intervalo de 330 – 430°C, sendo estes relativos 

à evolução de moléculas de água e amônia (WIENOLD et al., 2003; GOMES, 2006). Como 

se pode observar, pela curva derivativa, todos os eventos são endotérmicos, sendo essa uma 

característica de sua decomposição. 
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Figura 4 - Perfil de decomposição térmica para o PMA. 

 
Fonte: Autoria Própria 

Tabela 1 -  Eventos da decomposição térmica do PMA. 
Evento Δm (%) T início(°C) Tfinal(°C) Referente a perda de 

1 6,92 103 148 H2O de cristalização 
2 4,25 178 233 H2O de cristalização + NH3 
3 6,57 263 333 NH3 
4 0,94 333 403 NH3 

Total 18,69  
Fonte: Autoria Própria 

 
A Figura 5 apresenta o perfil de decomposição térmica do nitrato de cobalto, fonte do 

dopante. Um total de 67,75% de perda de massa é obtido em quatro etapas. Todos os eventos, 

conforme apresentado na curva DTG são de característica endotérmica, sendo associados à 

decomposição do composto inicial. O primeiro e segundo eventos de perda de massa, os quais 

ocorrem no intervalo de temperatura desde a temperatura ambiente até 200°C, são relativos à 

evolução de moléculas de água e contabilizam 37,04% de variação percentual de massa. 

O terceiro evento, que é atribuído à evolução de compostos nitrogenados NOx, 

contabiliza 16,52% de variação de massa. Já o último evento, atribuído à perda da água ligada 

quimicamente, é responsável pela perda dos 17,06% de massa restantes. Esses resultados 

estão em concordância com o apresentado por outros autores para a decomposição térmica do 

nitrato de cobalto pela técnica de termogravimetria quase-isotérmica(MANSOUR, 1994; 

BROCKNER et al., 2007; ERHARDT et al., 2005). A Tabela 2 apresenta os valores de 

variações de massa percentual e os respectivos intervalos de temperatura nos quais elas 

ocorrem para o nitrato de cobalto. 
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Figura 5 - Perfil de decomposição térmica do nitrato de cobalto. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 
Tabela 2 - Perfil de decomposição térmica do nitrato de cobalto. 

Evento Δm(%) Tinicio (°C) Tfim(°C) Referente a perda de 

1 1,33 27 67 H2O de cristalização 

2 35,73 62 197 H2O de cristalização 

3 16,52 197 242 NOx 

4 17,06 242 262 NOx 

Total 70,64  
Fonte: Autoria Própria 

 

Para o precursor obtido pela mistura física de pós uma perda total de 19,45% de massa 

se verifica na Figura 6 e na Tabela 3 quando este é submetido a aquecimento a partir da 

temperatura ambiente até aproximadamente 400°C. Similarmente ao observado para a 

decomposição térmica do PMA e do nitrato de cobalto que dão origem a esse produto, os 

eventos aqui verificados são referentes à evolução de moléculas de H2O, NOx, and NH3. 
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Figura 6 - Perfil de decomposição térmica para o percursor dopado com 5% de Co. 

 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 3 - Eventos de decomposição térmica para o precursor dopado com 5% de cobalto. 

Evento Δm (%) Tinício (°C) Tfim (°C) 

1 5,19 80 143 
2 3.40 143 183 
3 2,81 183 233 
4 6,80 233 323 
5 1,27 323 428 

Total 19,47 
Fonte: Autoria Própria 

Cinco eventos de perda de massa são verificados para o precursor dopado. Os eventos 

assinalados com Δ se referem às etapas que são observadas na decomposição do molibdato de 

amônio, enquanto que os eventos assinalados por ▪ referem-se aos que são observados na 

decomposição do nitrato de cobalto. Pode-se verificar, por inspeção da Figura 6 que a 

diferenciação entre os eventos, por vezes só é possível por análise da curva diferencial, uma 

vez que a evolução se apresenta de forma contínua no intervalo considerado. 

Dois eventos endotérmicos entre a temperatura ambiente e aproximadamente 180°C 

podem ser atribuídos à evolução de moléculas de água  e só são distinguíveis entre si, por 

avaliação da curva diferencial. Por comparação com a Figura 4, no intervalo de temperatura 

entre ~100-140°C, somente um evento de perda de masasa é verificado e é atribuído à 

evolução somente de água. Na Figura 5 essa perda de moléculas de água se inicia em um 

interval de temperature mais baixo (temperature ambiente até ~70°C), mas também está 

presente. 
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O terceiro evento de perda de massa  verificado no precursor dopado com 5% de 

cobalto ocorre no intervalo de temperatura entre 180-230°C e é atribuído à eliminação de 

NOx pelos grupamentos nitratos do Co(NO3)2.6H2O, o que está de acordo com os dados 

termogravimétricos apresentados na Figura 5 e naTabela 2, é responsável por um total de 

perda de 2,81%. 

Os dois últimos eventos, os quais ocorrem nos intervalos de temperature entre 230-

320°C e entre 320-430°C, estão relacionados com a evolução de amônia e água, similarmente 

ao observado na Figura 4, e contabiliza 8,07% de variação mássica.  

 

2.4.1.2 Cristalográficas 

A Figura 7 apresenta o padrão de difração obtido para o precursor fonte de 

molibdênio. Duas fases cristalinas principais são observadas: (NH4)2Mo2O7 – (ICSD: 4152)  

de estrutura triclínica e  outra (NH4)2(Mo2O4) - (ICSD: 408750) de estrutura monoclínica. 

Ambas as fases encontram-se indicadas na Figura 7 , sendo os picos mais intensos de cada 

uma destacados, bem como os planos cristalográficos. A estimativa do tamanho de cristalito 

através do método de Scherrer para este material indicou valor de dp=139,20 nm.  

Os precursores dopados foram também caracterizados por DR-X, a Tabela 4 apresenta 

a compilação das fases cristalinas observadas.  

Tabela 4 - Fases cristalinas identificadas por DR-X para os precursores dopados e para o PMA. 

 PMA Via sólida Via úmida 
%Co 0 3 5 10 3 5 10 

(NH4)2MoO4-ICSD: 408750 – monoclínica x       
(NH4)2Mo2O7 - ICSD:4152 – triclínica x x x x x x  

(NH4)6(Mo7O24).4H2O  ICSD: 4153 – monoclínica  x x  x   
(NH4)8Mo10O24 - ICSD:4152 – triclínica      x x 

Co(NH3)3(NO2)3 (indefinido)       x 
Fonte: Autoria Própria 
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Figura 7 - Padrão de difração para o molibdato de amônio. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

Em todos os casos, exceto o material dopado por via úmida com 10% de cobalto 

(maior teor dentre os testados), a presença da fase (NH4)2Mo2O7 –( ICSD:4152 – triclínica) foi 

observada. Além desta, nos níveis composicionais mais baixos de observou a presença da fase 

(NH4)6(Mo7O24).4H2O (ICSD: 4153 – monoclínica)  

Pode-se inferir que no nível composicional de 3% de adição de dopante o 

comportamento do precursor dopado, com relação à formação de fases cristalinas foi o 

mesmo. Assim, nesse nível composicional em ambos os casos foram obtidas as fases  

(NH4)2Mo2O7 – (ICSD:4152 – triclínica) e (NH4)6(Mo7O24).4H2O  (ICSD: 4153 – 

monoclínica). 

Já no nível composicional intermediário, com adição de cobalto em 5%, o 

processamento produziu diferenças no material. Desta forma, para o produto dopado por via 

sólida se observou as fases (NH4)2Mo2O7 –( ICSD:4152 – triclínica) e (NH4)6(Mo7O24).4H2O  

(ICSD: 4153 – monoclínica). Enquanto que para os precursores cuja dopagem ocorreu por via 

úmida, a fase (NH4)8Mo10O24 ( ICSD:4152 – triclínica) foi verificada em adição à já recorrente 

fase (NH4)2Mo2O7 –( ICSD:4152 – triclínica). A presença dessa fase pode ser atribuída ao fato 

de que no processamento por via úmida existe uma etapa de secagem, a qual promove a 
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eliminação de parte da água tornando a estrutura cristalina mais compacta. De fato, (KONYA 

et al., 2013)  apresentam  esta fase cristalina como o produto do tratamento térmico do 

(NH4)6(Mo7O24).4H2O  em condições de baixa temperatura e longos períodos. 

Os padrões de difração identificados pelos precursores dopados são apresentados na 

Figura 8 os padrões referentes aos precursores dopados por via sólida podem ser observados, 

enquanto na Figura 9 os padrões dos precursores de via úmida são mostrados. 
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Figura 8 - Padrões de difração para os precursores dopados por via sólida. 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 9 - Padrões de difração para os precursores dopados por via úmida. 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Observa-se por inspeção das figuras anteriores que os picos de difração tornam-se 

mais intensos quando o cobalto é adicionado à estrutura, porém, quanto maior o teor 

adicionado menos pronunciado se torna esse efeito. O aumento em intensidade em relação ao 

reagente fonte de amônio pode ser atribuído ao processamento pelos quais ambos os 

precursores passam, os quais podem intensificar a cristalinidade do material.  

Na metodologia de dopagem por via sólida esse processamento resulta em uma 

diminuição do tamanho de partículas devido a cisalhamento e compressão durante a etapa de 

cominuição manual dos pós. Já na dopagem por via úmida, os sais contendo os metais de 

interesse são dissolvidos e são fornecidas condições para que ocorra a recristalização e 

crescimento desses núcleos (secagem em mufla). 

A Tabela 5 apresenta a estimativa para o tamanho de cristalito segundo a metodologia 

de Scherrer, baseada no padrão de difração observado para cada material.  

Tabela 5 - Estimativas para o tamanho de cristalito dos precursores dopados e do molibdato de amônio com base 
na metodologia de Scherrer. 

 PMA Via sólida Via úmida 

% de Co - 3 5 10 3 5 10 

Dp (nm) 139,20 117,4 129,1 121,7 116,9 99,1 93,7 

Fonte: Autoria Própria 

 

 
Uma ligeira tendência à diminuição do tamanho de cristalito com o aumento do teor de 

cobalto pode ser notada para os precursores produzidos por dopagem de via úmida. Para os 

materiais dopados por via sólida não se pode notar uma tendência ou diferença significativa 

de comportamento, sendo todos os precursores produzidos dotados de tamanho de cristalito 

na ordem dos 122,7nm (média).Além disso, pode-se observar que os precursores dopados por 

via úmida se apresentaram com tamanhos menores que aqueles para seus pares de via sólida, 

com um tamanho médio de 103,23nm. 

Em todos os casos, os produtos dopados se apresentaram com ganhos em 

cristalinidade em relação ao reagente comercial, bem como com menor tamanho de partícula. 

Essas características são interessantes, pois podem dar origem a produtos mais puros e com 

menor tamanho final do que os produtos derivados da fonte de molibdênio sem dopagem, 

além dos ganhos com atividade catalítica que podem ser alcançados. 
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2.4.1.3 Composicionais 

Todos os precursores foram submetidos, juntamente com o reagente fonte de Mo, a 

análises composicionais por Fluorescência de Raios-X e os dados referentes a essas análises 

estão apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6 - Composição dos precursores dopados em termos do teor de Co segundo  dados de FR-X. 

Co % teórico 

Co % verificado 

Via sólida δ (%) Via úmida δ (%) 

3 2,41 19,64 3,07 -2,28 

5 4,17 16,64 4,50 9,93 

10 6,14 38,65 7,82 21,84 
Fonte: Autoria Própria 

 
A metodologia de dopagem por via úmida foi capaz de produzir precursores com 

maior controle sobre o teor de cobalto adicionado (menores desvios). Para os menores níveis 

composicionais esses desvios foram da ordem de 10%, o que foi considerado bastante 

apropriado tendo em vista a característica altamente higroscópica do nitrato de cobalto. Para o 

nível composicional mais elevado (10% de adição de dopante), contudo, os desvios 

verificados para ambas as metodologias foi bastante significativo. Esse efeito pode ser devido 

ao fato de que o processo de pesagem se torna mais longo na medida em que uma quantidade 

maior deve ser pesada, e, conjuntamente a isso, a capacidade de absorver água do ar úmido 

pelo nitrato de cobalto aumenta proporcionalmente, o que torna a precisão e reprodutibilidade 

da composição menor. 

 

2.4.1.4 De ligações químicas 

Uma avaliação com relação à intensidade das ligações químicas presentes nos 

precursores foi realizada comparativamente. A técnica de Espectroscopia de Infravermelho 

por Transformada de Fourier (FT-IR) foi aplicada aos materiais sem dopagem e com 

diferentes teores de dopante (3, 5 e 10%) produzidos por ambas as metodologias (via sólida e 

via úmida). 

A Figura 10 apresenta o padrão observado para o molibdato de amônio (abaixo) e para 

os precursores dopados por via sólida, enquanto que a Figura 11 o faz para os precursores 

dopados por via úmida. As ligações identificadas estão indicadas nas figuras. 
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Figura 10 - FT-IR para os percursores dopados por via sólida e para o PMA. 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 11 - FT-IR para os precursores dopados por via úmida e para o PMA. 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Pode ser observado que não existe relação clara que possa ser observada entre o teor 

de dopante adicionado e o comportamento de ligação químicas do material, quando o 

processo de dopagem se dá por via sólida. Provavelmente esse comportamento esteja 

relacionado com o fato de esse processamento se valer de algumas variações entre uma 

batelada e outra, como força aplicada, tempo de mistura, características visuais, etc.. 

Quando a dopagem ocorre por via úmida, independente do teor de dopante adicionado, 

o perfil obtido é o mesmo e pode ser observado na Figura 11, onde é notória a presença de 

ligações referentes à água com maior importância. 

Comparando os perfis oriundos dos dois processamentos empregados, pode-se 

perceber que não foi possível a identificação que qualquer ligação contendo o dopante (Co) 

em todos os casos. A não observância dessas ligações, contudo, não atesta a ausência do 

dopante uma vez que ligações metal-metal ou metal-oxigênio recaem sobre uma faixa do 

espectro infravermelho cujas leituras, no equipamento disponível, não eram possíveis. Além 

disso, o baixo teor de dopante pode também atuar como fator decisivo para a ausência dessas 

ligações no perfil obtido. 

Apesar disso, para os materiais produzidos por via sólida, na faixa de 

aproximadamente 600cm-1, pode-se observar a presença de ligação metálica (atribuída 

inicialmente ao par Mo-O), o que não se verifica para os precursores produzidos por via 

úmida. Isso pode indicar um alongamento das ligações para a acomodação dos íons de cobalto. 

 

2.4.1.5 Morfológicas 

Um estudo com relação às variações de morfologia promovidas pelo processo de 

dopagem também foi realizado. Na Figura 12 reagente fonte de Mo pode ser observado com 

ampliações de: 150 e 2000x. É notório, ao se observar o item A, que variados tamanhos de 

aglomerados estão presentes. Na imagem do item B, os contornos das partículas são 

claramente notados, não se apresentando de forma bem definida, mas sim, possuidores de 

contornos suaves e arredondados em um arranjo de sobreposição de camadas. 
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Figura 12 - Imagens de microscopia para o molibdato de amônio. 

 

(A)  

 

(B)  

Fonte: Autoria Própria 
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Na imagem apresentada na Figura 13 os precursores dopados por via sólida são 

apresentados. É possível observar que o simples processo de cominuição manual e dopagem 

com cobalto foi promotor de severas mudanças no aspecto morfológico e de aglomeração do 

material, quando comparado com o apresentado na figura anterior. 

 Na ampliação apresentada em A (com aumento de 150x) se pode observar um 

material com aglomerados de tamanhos mais uniformes que os apresentados na Figura 12. 

Observando a imagem do item B, com ampliação de 10000x, a presença de material com 

formato similar a placas de espessura considerável (frente às dimensões apresentadas) e 

arestas bem definidas é evidente. 

Figura 13 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura para o precursor com 5% de Co dopado por via 
sólida. 

 

(A)  



Capítulo II – Efeito da metodologia de dopagem sobre óxidos mistos de Mo e Co                                               48 

 

Camila Pacelly Brandão de Araújo – Dezembro 2018                                                                Tese de Doutorado 

 

(B)  

Fonte: Autoria Própria 

 

As imagens da Figura 14 se referem aos produtos da dopagem por via úmida. 

Analisando comparativamente os três conjuntos de imagens apresentados nas figuras 

anteriores, é possível observar que o material dopado por via úmida (Figura 14) se apresentou 

com tamanhos de aglomerados menores que os produzidos por dopagem de via sólida (Figura 

13) ou sem processamento (Figura 12). Essa característica pode ser atribuída ao 

processamento empregado, uma vez que na dopagem por via úmida os materiais de partida 

têm a oportunidade de se dissolverem e recristalizarem em seguida, formando particulado de 

menor dimensão. 
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Figura 14 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura para o precursor com 5% de Co dopado por via 
úmida. 

 

(A) 

 

(B) 

Fonte: Autoria Própria 
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Em todas as imagens apresentadas não se observa a presença de porosidade aparente 

nos materiais, e, nos materiais dopados, o formato de placa proveniente do processamento 

empregado, se torna evidente devido às alterações em comparação com o apresentado para o 

MA puro (Figura 12). 

Nos itens B das imagens apresentadas anteriormente são mostradas algumas medições 

de tamanhos de partículas de cada material. A Tabela 7 apresenta os tamanhos médios das 

partículas  cujas dimensões estão apresentadas nessas figuras. 

Tabela 7 - Avaliação de tamanhos de partícula por Microscopia Eletrônica de Varredura 

Imagem Dopagem Tamanho médio de partícula (μm) 

Figura 12 – B  12,06 
Figura 13 – B Via sólida 3,59 
Figura 14 – B Via úmida 1,74 

Fonte: Autoria Própria 

 

2.4.2 Características dos óxidos dopados 

2.4.2.1 Cristalográficas 

A obtenção das fases cristalinas foi avaliada por DR-X dos pós calcinados. A Figura 

15 apresenta os padrões de difração verificados para os óxidos produzidos com dopagem por 

via sólida. Em todos os níveis composicionais MoO3 com estrutura ortorrômbica (ICSD: 

76365) foi obtido, ao passo que a fase CoMoO4 (ICSD: 23808) de estrutura monoclínica só 

foi identificada para os óxidos com 5% e 10% de adição de dopante.  
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Figura 15 - Padrões de difração verificados para os óxidos mistos produzidos por via sólida. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 16  apresenta os padrões de difração verificados para os óxidos produzidos 

com dopagem por via úmida. Em todos os níveis composicionais MoO3 com estrutura 

ortorrômbica (ICSD: 76365) e CoMoO4 (ICSD: 23808) de estrutura monoclínica foram 

observados. 
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Figura 16 - Padrões de difração para os óxidos mistos produzidos por via úmida. 

 
Fonte: Autoria Própria 
 
 

A fase CoMoO4 verificada nos padrões de difração apresentados, se mostrou 

possuidora de picos de maior intensidade para os óxidos produzidos por via úmida, enquanto 
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que para os produzidos por via sólida, essa fase tem baixa intensidade relativa com relação à 

fase MoO3.  

A medida de intensidade relativa dos picos presentes em um difratograma é 

diretamente relacionada com o percentual atribuído a cada fase, de tal modo que pode-se 

inferir que para os óxidos cuja dopagem se deu por via úmida, a obtenção da fase CoMoO4 se 

deu de forma mais apreciável, ao passo que para os óxidos cuja dopagem ocorreu por via 

sólida o cobalto adicionado não formou (em sua totalidade) uma fase cristalina isolada que o 

contivesse. Assim, podemos esperar que parte do cobalto adicionado por via sólida tenha 

participado da rede cristalina do MoO3. 

2.4.2.2 De tamanho de cristalito 

A Tabela 8 apresenta as estimativas para o tamanho de cristalito usando a metodologia 

de Scherrer.  

Tabela 8 - Tamanhos de cristalito segundo estimativa por Scherrer para os óxidos dopados. 

% Co 
Dp (nm) 

MoO3 Via sólida Via úmida 
0 5 10 5 10 

40,32 31,19 22,80 52,16 34,74 
Fonte: Autoria Própria 

 

Em comparação com os óxidos cujas dopagens ocorreram por via sólida, os óxidos de 

dopagem por via úmida se apresentaram como possuidores de tamanhos de partícula superior. 

Isso é provavelmente devido ao fato que durante o processamento da dopagem por via úmida, 

os sais são dissolvidos, recristalizam e são, em seguida, submetidos a um processo de 

secagem em mufla anteriormente à calcinação. Essa secagem na mufla, por proporcionar 

condições de energéticas mais favoráveis (temperatura superiores) que as observadas no 

processamento por via sólida, e podem induzir o crescimento de partículas, formando assim 

produtos finais de maiores dimensões . 

A adição do segundo metal promoveu, de modo geral, uma redução do tamanho de 

cristalito em comparação do MoO3. Essa observação pode ser atribuída ao fato de os íons de 

cobalto possuírem raio atômico menor que os de molibdênio e a substituição parcial dos íons 

de Mo pelos de Co pode ocasionar a redução do tamanho da célula. De fato, essas 

observações são coerentes com o verificado por (SEN; PRAMANIK, 2001) em cujo trabalho 
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se obteve pós de CoMoO4 no intervalo de ~20nm após 6h de calcinação a 600°C, ou seja, em 

condições mais severas que as aqui aplicadas.  

 

2.4.2.3 Composicionais 

Avaliação da composição obtida após o processamento foi realizada com base no 

espectro de Fluorescência de Raios-X. A Tabela 9 apresenta esses dados. Os óxidos cuja 

dopagem se deu por via úmida (δ~25%) apresentaram desvios composicionais mais 

pronunciados que os produzidos por via sólida (δ~10%) em relação ao teor de cobalto 

pretendido. Essa verificação corrobora com o fato de o processamento por via úmida ser 

composto por uma quantidade maior de etapas de síntese, podendo acarretar em perdas de 

massa , de uma maneira geral, mais pronunciadas. Em adição, no processamento por via 

úmida, a agitação ocorre em temperaturas relativamente baixas (~70°C), porém, a 

decomposição térmica do nitrato de cobalto se inicia também  na faixa dos 80°C e a falta de 

instrumentação de controle refinada pode ter ocasionado a perda de parte do cobalto nesta 

etapa (HABER; SOSNOWSKA; ZIOLKOWSKI, 1975).  

Tabela 9 - Avaliação composicional dos óxidos dopados. 

% molar Via sólida Via úmida 
Co % teórico 5 10 5 10 

 Co% verificado 4,59 8,77 4,06 6,44 
δ 8,09 12,35 18,76 35,58 

Fonte: Autoria Própria 

 

2.4.2.4 Morfológicas 

Uma avaliação morfológica foi conduzida sobre os óxidos dopados, e as imagens 

obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura estão apresentadas na Figura 17. As imagens 

da Figura 17 (A) referem-se ao óxido de molibdênio sem adição de dopante, ao passo que na 

Figura 17 (B) são mostradas as micrografias para os óxidos com 5% de cobalto dopados por 

via sólida e na Figura 17 (C) os óxidos com dopagem por via úmida, também com 5% de 

cobalto. 
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Figura 17 - Imagens de MEV para os óxidos (a) de molibdênio sem dopante, (b) dopado por via sólida e (c) 
dopado por via úmida. 

  
A-1 A-2 

  
B - 1 B -2 

C-1 C-2 
Fonte: Autoria Própria 
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Os óxidos produzidos não apresentaram qualquer porosidade aparente e se 

caracterizam pelo formato de plaquetas com arestas bem definidas (B-2 e C-2). Os materiais 

derivados da dopagem via sólida apresentaram tamanhos de aglomerados ligeiramente 

superiores aos observados para os de dopagem por via úmida. Essa observação corrobora com 

a estimativa de tamanho de cristalito e com o padrão de DR-X apresentados nas seções 

anteriores, na medida em que particulado de menor tamanho tende a apresentar forças de 

superfície mais pronunciadas que partículas maiores, assim apresentando maior tendência à 

aglomeração. A Tabela 10 apresenta a estimativa para o tamanho de partículas com base no 

valor médio obtido através das medidas indicadas nas imagens de microscopia apresentadas 

na Figura 17. 

Tabela 10 - Tamanho de partícula estimado com base nas imagens de MEV para os óxidos. 

Imagem Tamanho de partícula médio(nm) 

A-2 615 

B-2 778 

C-2 677 

Fonte: Autoria Própria 

 

2.4.2.5 Espectroscópicas 

Os óxidos dopados foram submetidos a analise de espectroscopia de UV-Vis com o 

objetivo de avaliar o efeito da metodologia de dopagem sobre o band gap dos produtos. Como 

mencionado anteriormente, molibdatos apresentam aplicações como catalisador na área de 

fotocatálise, principalmente nas reações de degradação de corantes.  

A avaliação do band gap é uma medida indireta da facilidade com a qual ocorre a 

transição eletrônica no material, ou seja, indica quão facilmente ocorrem os processos de 

excitação eletrônica do catalisador e interação com o meio reativo. Assim, tem influencia 

direta na escolha da lâmpada requerida para o processo fotocatalítico, a região do espectro a 

ser utilizado nos experimentos e a disposição dos aparatos experimentais(SILVA, 2016). 

A Tabela 11 apresenta os dados deferentes aos gaps verificados para o MoO3 e demais 

óxidos dopados. A Figura 18 apresenta uma determinação típica do valor do gap para um 

óxido produzido a partir da extrapolação da porção linear do gráfico da função Kubelka-

Munk(F(R)), apresentada na (Equação 2), como função da energia do fóton (Equação 3). A 
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Equação 3 relaciona diretamente a energia do fóton à absorbância do material, a qual é obtida 

pela espectroscopia de UV-VIS. 

   R

R
RF

2

)²1(
)(


 

       Equação 2 

                                                                                          

                                          Equação 3 

k é a constante de absorção, a qual depende das propriedades do material e o expoente 

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

(permitida direta, permitida indireta, proibida direta ou proibida indireta, respectivamente). n 

foi considerado como sendo ½ de acordo com o estudo realizado por (SILVA, 2016) para o 

molibdato de estrôncio. Processos de transição eletrônica direta são corriqueiramente 

utilizados para descrever filmes cristalinos de MoO3, com band gaps na faixa de 2.8 to 3.5 eV 

(SENA et al., 2017; SILVA et al., 2018) 

Tabela 11 - Band gap  para o MoO3 e demais óxidos dopados. 

 MoO3 Via sólida Via úmida 
% Co 0 5 10 5 10 
Egap 3,34 3,35 3,33 3,37 3,35 

Fonte: Autoria Própria 

 
Figura 18 - Extrapolação linear para estimativa de band gap de óxidos. 

 
Fonte: Autoria Própria 

n
gapEhkh )(..  
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Não foram observadas mudanças significativas sobre o band gap dos materiais com 

relação às metodologias aplicadas. De maneira geral, os pós oriundos da dopagem por via 

sólida apresentaram intervalos ligeiramente inferiores que os observados para os materiais 

cuja dopagem se deu por via úmida. Se compararmos pós não dopados (MoO3 puro) e 

dopados , todos os materiais com adição de dopante apresentaram band gaps ligeiramente 

maiores. Esses dados estão em concordância com a avaliação de band gap realizada por 

(SENA et al., 2017) para filmes de MoO3, na qual valores de aproximadamente 3,2 eV foram 

relatados.  

Apesar da adição do dopante ter promovido um aumento no band gap em relação ao 

MoO3 sua presença é de grande importância em outros aspectos da catálise fotoquímica, como 

a presença de uma densidade maior de sítios ativos e o efeito promotor do dopante. 

 

2.5  Conclusão 

 

Foi observado que o processo de dopagem promoveu alterações morfológicas nos 

precursores. Em ambos os casos se verificou mudanças de uma morfologia sem contornos 

definidos para uma com arestas bem definidas, em decorrência do processamento. Essa 

mudança morfológica associada a uma maior ordenação desses materiais se coaduna com o 

verificado através das análises de DR-X, a qual apresentou um aumento na cristalinidade dos 

pós após os processamentos. 

Se verificou, nos precursores cuja dopagem ocorreu por via sólida, a presença de 

maior intensidade de ligações na faixa de número de ondas nas quais ocorrem as ligações 

metálicas Mo-O. Foi considerado que esse fenômeno pode estar atrelado a uma maior 

intensidade dessas vibrações em decorrência da inserção do cobalto na estrutura cristalina 

desses materiais. 

No padrão de difração dos óxidos cuja dopagem ocorreu por via úmida a fase 

CoMoO4, se apresentou com intensidade relativa maior que nos padrões de difração 

verificados para os óxidos cuja dopagem ocorreu por via sólida. Assim, foi considerado que 

os óxidos cuja dopagem foram oriundas da metodologia de via sólida foram capazes de reter o 

cobalto em maior percentual relativo na estrutura cristalina da fase majoritária, MoO3, 

efetivamente estando presente como um dopante neste caso.  
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Em adição, foi verificado por FR-X que os óxidos cujas dopagens ocorreram por via 

sólida apresentaram maior retenção do cobalto pretendido que os óxidos oriundos da dopagem 

por via úmida.  

Além disso, esses materiais puderam ser produzidos com tamanhos de partículas 

menores (31,2 e 22,8nm) que os cuja dopagem ocorreu por via úmida (52,2 e 34,7nm), e com 

band gaps também ligeiramente inferiores (~3,34eV em comparação com 3,37eV). 

Assim, tendo em vista que essas propriedades são fundamentais quando do uso desses 

materiais em aplicações fotocatalíticas, e que valores inferiores de intervalos entre bandas são 

essenciais para que os custos operacionais e a confiabilidade de um processo industrial real 

sejam alcançados, a metodologia de dopagem por via sólida se apresentou como uma rota 

mais consistente e interessante para produção desses materiais. 
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3. Efeito da metodologia de dopagem sobre o Mo2C-
Co 

 

3.1 Introdução 

 

Materiais do tipo carbetos apresentam grande versatilidade. Seu uso fundamental se dá 

na produção de aços especiais, onde atua conferindo propriedades diferenciadas, como 

maiores resistências à temperatura e à abrasão, dureza, etc.(PIERSON, 1996; TOTH, 1971). 

Um segundo uso, mais recente e igualmente promissor, é em catálise heterogênea atuando em 

reações da indústria do refino de petróleo como hidrogenação, hidrodessulfurização (HDS) e 

hidrodesaromatização (HDA) de compostos leves e pesados (FURIMSKY, 1998, 2003; 

GRANGE; VANHAEREN, 1997). Nesse caso são de importância a multivalência dos metais 

refratários, a tolerância ao envenenamento por compostos sulfurados e a atividade catalítica 

alcançada, a qual, por vezes é superior àquelas verificadas para os metais nobres (OYAMA, 

1992b). 

As propriedades obtidas são, em grande extensão, decorrentes do processamento 

empregado:  moagem de alta energia, plasma, deposição de vapor, etc.. A síntese de carbetos 

via gás-sólido permite superar muitas das dificuldades dos outros processos, sendo capaz de 

produzir pós com bom controle de tamanho das partículas, forma e estrutura cristalina (FANG 

et al., 2009; LIU, 2012) devido à interação fluido-partícula ser mais homogênea que as demais 

abordagens de síntese. Adicionalmente, a difusão das espécies se dá em meio gasoso, 

permitindo alcançar maiores velocidades de transferência de massa quando comparado com a 

rota metalúrgica tradicional. 

A obtenção de carbetos dopados representa a possibilidade de aumentar o nível de 

eficiência em catálise, devido ao aumento na densidade de sítios catalíticos disponíveis no 

material (XIAO et al., 2002). A síntese de carbetos bimetálicos de Mo e Co foi discutida por 

vários autores nos últimos anos (AL-MEGREN et al., 2005; CHENG; HUANG, 2010; 

IZHAR et al., 2007; NAGAI; MATSUDA, 2006; WANG et al., 2008) geralmente com 

intervalos composicionais superiores aos 10% de Co/Mo. A maioria desses é obtida através 

do uso de elevados teores de fontes de carbono ou com gases de maior peso molecular (≥20% 

de CH4 (CHENG & HUANG 2010; IZHAR et al. 2009; MA et al. 2014) ou ≥10% de C2H6 

((GONZALEZ-CORTES et al., 2005))  no que se refere às reações de carbonetação 

propriamente ditas. 
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No tocante ao processo de dopagem, variados são os métodos disponíveis na literatura: 

mistura física de HMA (ARAUJO, 2015) ou MoO (GONZALEZ-CORTES et al., 2005; 

XIAO et al., 2001) com Co(NO3)2.6H2O em almofariz; dissolução de HMA com nitrato de Co 

e formação de solução aquosa, seguida de secagem em mufla (CHENG; HUANG, 2010); por 

co-precipitação de soluções de HMA e Co(NO3)2.6H2O (IZHAR; NAGAI, 2008); por 

impregnação de Mo2C em solução de nitrato de cobalto (CONSTANT et al., 2004), etc.. 

Contudo, nenhum consenso é atingido no tocante à metodologia de dopagem empregada, não 

existindo nenhum estudo com relação ao efeito dessa etapa nas propriedades do produto final. 

Assim, no presente trabalho duas metodologias de dopagem: por mistura física de pós de MA 

e nitrato de cobalto (via sólida) e por dissolução destes seguida de secagem (via úmida) foram 

empregadas na síntese dos precursores para obtenção de Mo2C-Co. 

 

3.2 Aspectos teóricos e revisão bibliográfica 

3.2.1 Petróleo e enxofre 

 

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(THOMAS, 2001). 

Sendo constituído por uma mistura de compostos químicos orgânicos (hidrocarbonetos), o 

petróleo contem centenas de compostos diferentes,  

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 12, geralmente pode ser encontrada (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. Se apresentando sob 

diversas formas, 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.  
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Tabela 12 - 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). 

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 JUNIOR; 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, acompanhando a tendência global. A Tabela 13 apresenta a evolução da 

legislação brasileira sobre a emissão de enxofre no diesel. 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. 

Tabela 13 - 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: ANP(2002) 
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Devido aos desafios impostos pelas restrições legais e pelo compromisso ambiental 

das empresas em relação às emissões desse tipo de compostos, alterações significativas no 

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

1998).  

Em meio ao estreitamento das restrições, contudo, 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..   

Esse cenário aponta para a necessidade de processos produtivos cada vez mais 

otimizados tanto em termos logísticos quanto de processamento, indicando a melhoria 

sucessiva dos processos atualmente em uso. 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. 

 

3.2.2 Catálise no refino de petróleo 

 

Na indústria química, em geral, 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 substanciais 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. 

A catálise heterogênea, apesar de mais utilizada na indústria petroquímica, tem sua 

química menos esclarecida que a 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. Em sistemas heterogêneos, por outro lado, a instrumentação 

requerida é refinada e, ainda assim, resultados podem nem sempre ser conclusivos por 
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dificuldades de reprodutibilidade. Apesar disso, por se apresentar como um problema de 

processamento mais simples, a catálise heterogênea é preferida (MATAR; MIRBACH; 

TAYIM, 1989). 

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 processos catalíticos 

de refino(MATAR; MIRBACH; TAYIM, 1989)..  

Os mecanismos de transferência de massa precisos que descrevem a catálise 

heterogênea são complexos, porém, de maneira geral, se assume que as seguintes etapas 

estejam presentes (Figura 19):  

1- Transferência de massa externa de reagentes do seio da fase fluida até a película 

fluida estagnada que envolve a partícula; 

2- Transferência de massa difusiva dos reagentes através do filme estagnado e para o 

interior da partícula catalítica; 

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 dos produtos através do filme estagnado e para o 

exterior da partícula catalítica; 

7- Transferência de massa externa de produtos do filme fluido estagnado até o seio da 

fase fluida 

Figura 19 - Diagrama das etapas de transferência de massa envolvendo processos fluido-partícula catalítica. 

 

Fonte: Adaptado de (Sousa). 

Para a produção de combustíveis para transporte, sejam eles gasolina, diesel, ou 

outros, os processos de refino são aplicados ao óleo proveniente do tratamento primário 

fornecido no campo de produção, ou seja, ao óleo isento de água e sais. Em uma refinaria 

típica, o óleo é fracionado em colunas de destilação atmosféricas e à vácuo em função das 
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faixas de ebulição dos seus componentes. A Figura 20 ilustra os processos catalíticos em uma 

refinaria, destacando os tipos de catalisadores utilizados.  

Figura 20 - Diagrama ilustrativo dos processos catalíticos no refino do petróleo em uma refinaria típica. 

 

Fonte: Adaptado de Kaldor et. al. (2000). 

 

O processo de hidrotratamento (HDT), especificamente, dentre as etapas do refino é 

uma etapa bastante crítica devido ao fato de nesse processo as especificações ambientais do 

produto final precisarem obrigatoriamente ser alcançadas por força de legislação e multas 

elevadas, conforme mencionado. De uma forma geral, podemos destacar a importância dessa 

etapa do refino em termos da: 

1- Proteção e aumento de vida útil dos catalisadores utilizados em etapas seguintes; 

2- Diminuição das emissões de NOx e SOx, derivados da queima dos compostos 

orgânicos; 

3- Melhoria das propriedades do produto final (cor, cheiro, estabilidade, etc.); 

4- Valoração das frações mais pesadas do óleo; 

5- Atendimento às restrições legais de teor de contaminantes em combustíveis. 
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Nessa etapa, as frações a serem tratadas reagem, em presença de hidrogênio e 

catalisadores, sob condições bem estabelecidas de pressão e temperatura para promover dois 

grupos principais modificações: purificação e conversão. 

A 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).  

A extensão na qual cada uma dessas modificações ocorre é determinada pelas 

condições de processamento e o tipo de catalisador, fundamentalmente (RASEEV, 2003). 

Assim, dependendo da alimentação e das necessidades de produção da unidade, o 

processamento pode ser direcionado. Essa possibilidade de atendimento à variadas demandas 

operacionais dá ao hidrotratamento ainda mais importância dentro da refinaria uma vez que 

ele confere grande versatilidade ao processo, permitindo manter a oferta e o abastecimento de 

vários derivados sem grandes perturbações temporais(VALVERDE JUNIOR; PAULINO; 

AFONSO, 2008). 

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

transição, geralmente na forma de óxidos ou sulfetos (RASEEV, 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, 1989). 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. 

Para a remoção de enxofre por meio do HDT, necessariamente os catalisadores a 

serem empregados devem ser resistentes ao envenenamento por esse elemento. 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% MoO3 sobre suporte de γ-Al203, os quais podem ser sulfitados in situ ou anteriormente 
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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, 1989).  

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

comprovadamente interessantes para esse tipo de reação, em substituição para os tradicionais 

catalisadores atualmente aplicados; pode produzir uma alternativa para a encruzilhada que 

esse processamento tem enfrentado tendo em vista a questão capacidade de produção das 

unidades instaladas versus demanda comercial por produtos. 

 Carbetos e nitretos metálicos foram identificados como catalisadores potenciais para 

essas aplicações (FURIMSKY, 1998, 2003, 2007; FURIMSKY; MASSOTH, 1999). Esses 

materiais apresentaram-se com atividade catalítica similar às verificadas para metais nobres 

bem como donos de baixas taxas de envenenamento. Nesse aspecto aqueles baseados em Mo 

receberam maior atenção devido, principalmente à sua tolerância ao enxofre e à configuração 

eletrônica apresentada.  

 

3.2.3 Obtenção de carbetos puros e dopados 

 

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). 

Os carbetos intersticiais são formados principalmente com os elementos de transição e 

se caracterizam por elevadas diferenças de eletronegatividade e de raio atômico, o que 

permite que o último se aloje em interstícios da estrutura cristalina do metal e que a ligação 

química seja parcialmente covalente/iônica. Em carbetos intermediários, por sua vez, pouca 

diferença entre os raios atômicos são observadas, 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 21 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 21 - Tabela Periódica de Elementos. 

 

Fonte: Adaptada de IUPAC(2018). 

 

Em se tratando de usos desses materiais, dois podem ser considerados principais. O 

mais tradicional deles remete à época do seu surgimento (meados de 1940) em decorrência da 

Segunda Guerra Mundial, quando iniciou seu uso como reforço de matrizes metálicas, na 

produção bélica. Atualmente carbetos são adicionados em pequenas proporções na 

composição global de aços, nos quais promovem alterações em propriedades mecânicas e 

térmicas, produzindo materiais mais duros, com elevada resistência ao choque térmico e a 

elevadas temperaturas (refratariedade). Tais melhorias nas propriedades termomecânicas tem 

justificado seu uso em ferramentas de corte diversas, brocas de perfuração, tanto para uso 

odontológico quanto em perfuração de poços de petróleo; 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 

de frações pesadas (FURIMSKY, 2003, 2007), hidrodessulfurização, hidrodesaromatização 

de compostos, oxidação catalítica(GOMES; SOUZA, 2014), produção de gás de 

síntese(CONSTANT et al., 2004), entre outras(FRAUWALLNER et al., 2011; LIN et al., 

2017; MA et al., 2014a; NAGAI; MATSUDA, 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, conforme mencionado. 

Para aplicação catalítica, a síntese dos carbetos refratários deve ser tal que objetive 

produzir materiais finais com diminuto tamanho de partícula e grandes áreas 

específicas(VOLPE; BOUDART, 1985). Elevadas áreas superficiais são importantes por de 
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permitirem contato íntimo entre reagentes e catalisadores, aumentando o rendimento dos 

processos. Já o uso de partículas de tamanho reduzido apresenta a vantagem de permitir 

grande dispersão na fase fluida, melhorando o acesso desta aos sítios catalíticos, e diminuir a 

espessura do filme líquido que envolve a partícula, consequentemente, melhorando a 

transferência de massa entre as fases. 

Assim, tem se almejado produzir carbetos com essas características, além de dotados 

de superfície livre de poluentes, como carbono depositado, o qual também é um fator negativo 

para os processos reacionais nesses materiais. É desejável que a superfície esteja livre de 

contaminantes como o citado, pois este atua como mais uma resistência à transferência de 

massa, impedindo o fluxo de fluido dentro da partícula catalítica, diminuindo sua atividade 

global observada (GIRAUDON et al., 2000). 

A estrutura da superfície e a composição química são, portanto, fatores determinantes 

nas aplicações industriais dos carbetos. Muitas rotas podem ser aplicadas, para a obtenção de 

carbetos refratários, sendo as condições de processamento cruciais no encaminhamento às 

propriedades almejadas.  

O processo mais tradicional, 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, 1971). Seguinte ao processo de fusão da fase metálica, reação e difusão no 

estado sólido, etapas de resfriamento, conformação e moagem são necessárias para obtenção 

do carbeto em pó.  Esse processo produtivo, além de requerer materiais de partida 

selecionados (puros e com tamanho de partícula diminuto) para que a produção de carbetos 

tenha uma pureza industrialmente interessante; em geral, produz produtos de baixa área 

superficial e larga distribuição de tamanhos. Essas características limitam seu uso para as 

aplicações em catálise (MA; ZHU, 2010). 

Outro processo largamente documentado para a obtenção de carbetos se dá através de 

moagem de alta energia. Nesse caso a energia necessária para que a fusão da fase metálica e a 

reação química ocorram, é proveniente do próprio mecanismo de moagem, devido aos 

constantes choques entre as bolas e os sólidos. Para obtenção de materiais de baixa 

granulometria (nanométricos), em geral, elevados tempos de moagem são requeridos (entre 

50-100h para obtenção de pós de WC <20nm segundo (FANG et al., 2009)). Além dessa 

dificuldade, o processo também produz produtos com larga distribuição de tamanhos de 
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partícula, devido à dinâmica dos sólidos internamente ao moinho; e a presença de 

contaminantes e heterogeneidades na distribuição de fases presentes pode ser verificada.  

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 com auxílio de cromatografia, da 

composição de gás carburante, cessando sua alimentação assim que surgem indícios do fim do 

consumo do reagente (aumento da sua concentração de saída). 

Nesse tipo de processo, é notável a importância das variáveis de: taxa de aquecimento, 

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

a fonte de carbono (metano, CO, etano, propano, etc.), especificamente, entre outras; sobre as 

características do material produzido (LI; KIM; LEE, 1998; MO et al., 2016). Tais variáveis 

influenciam no tamanho de grão obtido, na porosidade e área superficial, bem como na 

disponibilidade da mesma para reação química posterior. 

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

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

2003, 2013). (VOLPE; BOUDART, 1985) indicam que a formação de grafite é favorecida 

com 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 

imobilizado com fluxo gasoso paralelo usando 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).  
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De acordo com (FURIMSKY, 2007), 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.  

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

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

Alemanha na Primeira Guerra Mundial.  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. 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. Nesses trabalhos, em geral, são variadas as condições de 

processamento, tais como fonte de carbono, tempo de reação, temperatura do processo, etc. e 

seus efeitos são analisados sobre as características dos produtos obtidos. 

Em 2001, Xiao et al. (2001) estudaram a obtenção de carbetos bimetálicos de 

molibdênio e cobalto utilizando um passo a passo elaborado com etapas de: mistura, 

solubilização em solvente orgânico, evaporação, calcinação e pelletização, precedendo 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. 
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Nesse estudo também foi possível identificar que a atividade catalítica para HDN da 

piridina crescia com o aumento do teor de cobalto.  Ainda , que o cobalto adicionado pode 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 

cobalto metálico, a temperaturas acima de 700°C. Essa verificação não ocorreu no trabalho de 

Xiao et al. (2001). Esses autores 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).  

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> 
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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. 

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 algumas das análises aqui realizadas.  

No tocante ao processo de dopagem, variados são os métodos disponíveis na literatura: 

mistura física de HMA (ARAUJO, 2015) ou MoO (GONZALEZ-CORTES et al., 2005; 

XIAO et al., 2001) com Co(NO3)2.6H2O em almofariz; dissolução de HMA com nitrato de Co 

e formação de solução aquosa, seguida de secagem em mufla (CHENG; HUANG, 2010); por 

co-precipitação de soluções de HMA e Co(NO3)2.6H2O (IZHAR; NAGAI, 2008); por 

impregnação de Mo2C em solução de nitrato de cobalto (CONSTANT et al., 2004), etc.. 

Contudo, nenhum consenso é atingido no tocante à metodologia de dopagem empregada, não 

existindo nenhum estudo com relação ao efeito dessa etapa nas propriedades do produto final. 

Assim, no presente trabalho duas metodologias de dopagem: por mistura física de pós de MA 

e nitrato de cobalto (via sólida) e por dissolução destes seguida de secagem (via úmida) foram 

empregadas na síntese dos precursores para obtenção de Mo2C-Co. 

3.3 Materiais e Métodos 

 

Para realizar o estudo proposto de avaliação do efeito da metodologia de adição de 

cobalto sobre as propriedades dos carbetos produzidos, em termos de: morfologia, tamanho de 
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cristalito, aglomeração do pó, intensidade de ligações químicas e composição de fases e 

química; os materiais e métodos desta seção foram empregados. As técnicas analíticas 

empregadas para caracterização do precursor e do produto final estão devidamente descritas 

na seção subsequente. 

 

3.3.1 Síntese e caracterização dos precursores dopados 

 

A síntese e caracterização dos precursores produzidos por ambas as metodologias 

seguiu o procedimento descrito no Capítulo 2 deste documento, e foram suprimidos desta 

seção para evitar redundância na apresentação. Devendo, portanto, ser consultadas sempre 

que necessário.  

 

3.3.2  Síntese e caracterização dos 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 

uma das metodologias descritas na seção 3.3.1, e a fase gasosa era constituída de metano e 

hidrogênio. Gás argônio foi utilizado como inerte para limpeza prévia do reator. A Tabela 14 

apresenta os reagentes gasosos utilizados. 

 

Tabela 14 - Reagentes gasosos para obtenção do carbeto de molibdênio com adição de cobalto. 

Reagente Fórmula Química Fornecedor Pureza 

Hidrogênio H2 Linde 99,9999% 

Metano CH4 Linde 99,98% 

Argônio Ar Linde 99,99% 

Fonte: Autoria Própria 

 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. 

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

forno resistivo bipartido (EDG Túnel FTHI-40, Brasil), composto de um reator de leito 
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imobilizado com fluxo gasoso paralelo ao particulado sólido, feito de alumina com 35 mm de 

diâmetro externo e 80 cm de comprimento.  

A Figura 22 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 foi utilizada uma navícula de 20 mm de largura, 15 mm de altura e 

80 mm de comprimento, a qual foi introduzida no tubo de alumina até a parte central do 

forno. 

Figura 22 - Forno resistivo bipartido de leito fixo. 1)Computador para controle de vazão/Sistema de aquisição de 
dados; 2)Rotâmetros; 3)Controladores mássicos; 4) Misturador de gases; 5) Forno bipartido; 6) Reator tubular de 

alumina; 7) Navícula com precursor 8)Bolhômetro. 

 

Fonte: Adaptado de Gomes(2008). 

Em uma reação típica, inicialmente, o reator é purgado com Argônio (Linde, Brasil, 

99%) por aproximadamente 15 minutos antes do início do fluxo de CH4 (5% da mistura 

gasosa) e H2 (Linde, Brasil, 95%). O fluxo de gases reacionais se dá à vazão de 15L.h-1 

controlada por rotâmetros e controladores mássicos em série. As amostras são então 

submetidas a aquecimento, sob taxa de 5°C.min-1, até a temperatura de reação (patamar) 

750°C e são mantidas nessa condição por 180min. Após o período de temperatura constante o 

sistema é deixado resfriar ainda em atmosfera reativa até que a temperatura alcance 

aproximadamente 300°C. Abaixo desta temperatura, a atmosfera gasosa é trocada para 

argônio novamente até que a temperatura ambiente seja atingida. As amostras são retiradas e 

acondicionadas em porta amostras plásticos fechados.  

Todos os materiais produzidos através desta metodologia foram caracterizados por 

FR-X, DR-X (SHIMADZU XRD- 6000, Cu-Kα, 5°/min). Os produtos com composição de 

5% oriundos de dopagem por via sólida e por via úmida, bem como o carbeto sem dopagem, 

foram submetidos à análise de MEV (QUANTA 200 FEG, FEI). Esse nível de composição foi 

escolhido para realização das análises de microscopia por ser o valor intermediário estudado 
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nesse trabalho. Estimativas para o tamanho de cristalito foram realizadas com base na 

equação de Scherrer a partir do padrão de difração. 

 

3.4 Resultados e discussão 

3.4.1 Características do carbeto dopado 

3.4.1.1 Cristalográficas 

A Figura 23 apresenta os padrões de difração para os carbetos dopados. Na direita são 

elencados os padrões obtidos para aqueles cujas dopagens se deram por via úmida, e na 

esquerda aqueles cujas dopagens ocorreram por via sólida.  

Figura 23 - Padrões de difração para os carbetos dopados cujos precursores foram dopados por via sólida (A) e 

via úmida (B). 

 

(A)                                                                             (B) 

Fonte: Autoria Própria 

Para todos os materiais foi verificada a presença de somente uma fase cristalina, sendo 

esta referente ao Mo2C de estrutura hexagonal. Os carbetos cujas dopagens se deram por via 

úmida se apresentaram possuidores de picos de difração mais intensos, aos quais são 

indicativos de menores tamanhos de partícula. 
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Não foi observada a presença de qualquer fase cristalina contendo cobalto. Isso pode 

ser atribuído ao pequeno teor de dopante adicionado, ou ao fato de que os íons podem ter se 

incorporado efetivamente à estrutura de defeitos da fase carbeto. A ausência de fases 

contendo cobalto foi verificada também por outros autores, mesmo a autores bastante 

superiores de razão Co/Mo(ARAUJO, 2015; XIAO et al., 2001). 

 Outros autores indicam que a presença do dopante pode causar o deslocamento do 

padrão de difração para ângulos maiores (CHENG; HUANG, 2010). Dessa forma, a Tabela 

15 apresenta essa avaliação para os carbetos dopados com 5% de Co em comparação com o 

padrão de difração utilizado na identificação de fases pelos software.  

 

Tabela 15 -Deslocamento dos ângulos de difração para o Mo2C com 5% de Co. 

Padrão de 
referência 

Via sólida Via úmida 

θ Desvio θ Desvio 

34,36 34,55 0,56 34,47 0,32 
37,98 38,15 0,46 37,97 -0,02 
39,39 39,59 0,50 39,46 0,17 
52,12 52,30 0,34 52,11 -0,03 
61,53 61,71 0,30 61,55 0,03 
69,57 69,72 0,22 69,55 -0,02 
74,65 74,80 0,21 74,68 0,04 
75,52 75,72 0,28 75,63 0,16 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 24 apresenta o deslocamento angular para o pico de maior intensidade para o 

Mo2C e para o Mo2C-5%Co como função da metodologia de dopagem. O carbeto dopado por 

via sólida apresenta comparativamente ao Mo2C puro, o maior deslocamento angular. 
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Figura 24 - Deslocamento angular para o pico de maior intensidade como função da metodologia de dopagem 
para o Mo2C-5%Co 

 
Fonte: Autoria Própria 

Os carbetos cujos precursores foram dopados por via sólida se apresentaram com 

maior deslocamento do padrão de difração que os carbetos cuja dopagem se deu por via 

úmida. Esse comportamento também pode indicar uma melhor inserção do dopante na 

estrutura cristalina final, corroborando com o apresentado anteriormente referente ao padrão 

de FT-IR desenvolvido pelos precursores, bem como confirmar a presença do dopante na 

estrutura no produto final. 

 

3.4.1.2 De tamanho de cristalito 

O tamanho médio de cristalito foi avaliado de acordo com a metodologia de Scherrer a 

partir do padrão de difração. A Tabela 16 apresenta esses dados considerando a metodologia 

regular, ou seja, utilizando a FWHM, e o cálculo integral, o qual leva em conta  toda a área 

sob o pico e sua altura. Em linhas gerais não se pode atribuir, nem ao processo de dopagem 

nem ao teor de dopante, qualquer alteração significativa no tamanho final do cristal. Foi 

possível se obter, através do processamento aplicado, materiais com tamanhos de cristalito da 

ordem de ~34nm (cálculo tradicional) ou ~27nm (cálculo integral). 
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Tabela 16 - Estimativa de tamanho de cristalito com base da metodologia de Scherrer. 

Co% Método Regular  Método Integral  

Via úmida 
3 28,83 28,75 
5 38,37 38,55 
10 34,73 22,13 

Via sólida 
3 31,70 31,62 
5 38,92 23,83 
10 30,06 19,64 

Fonte: Autoria Própria 

 

3.4.1.3 Composicionais 

A Tabela 17 apresenta o teor de Cobalto verificado por Fluorescência de Raios-X nos 

produtos finais da carbonetação. É possível observar desvios composicionais, em relação ao 

teor pretendido, bastante superiores quando o processo de dopagem ocorre através da 

metodologia de via úmida. Esse fenômeno pode ser atribuído ao fato de existir uma 

quantidade maior de etapas nas quais a massa é transferida durante o processo de dopagem, 

ainda que cuidados experimentais tenham sido tomados e esses resultados tenham sido 

repetidos. 

A diferença no teor de cobalto verificado nos precursores oriundos da dopagem por via 

úmida e nos produtos finais da reação pode ser atribuída ao arraste de parte do cobalto pela 

fase gasosa durante a reação gás-sólido. É provável que o dopante não tenha conseguido se 

inserir totalmente na estrutura das pequenas partículas recristalizadas (após a dissolução e 

secagem na etapa de dopagem) e podem não ter resistido ao arraste causado pelo fluxo de 

reagentes. Essa suposição corrobora com a verificação de menores desvios angulares no 

padrão de difração e com a formação de solução de coloração ligeiramente azulada no vaso de 

lavagem da fase gasosa (etapa anterior ao descarte para a atmosfera) após a série de 

experimentos.  

Tabela 17 - Teor de Co verificado por FR-X nos produtos finais. 

 Co% pretendido Co% verificado Desvio 

Via sólida 
3 2,7 8,6 
5 4,9 2,5 
10 8,8 11,5 

    

Via úmida 
3 2,7 8,6 
5 3,5 30,1 
10 8,2 18,4 

Fonte: Autoria Própria 
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3.5  Conclusão 
 

Foi verificado que a  dopagem por via sólida se apresentou como uma rota produtiva 

mais interessante que a dopagem por via úmida para a obtenção de carbeto de molibdênio 

com adição de cobalto.  

Se verificou por DR-X que os produtos da oriundos desse processo de adição de 

dopante promoveram um desvio angular no padrão de difração de maior magnitude que no 

caso cuja dopagem ocorreu por via úmida. Esse fenômeno se associa a uma maior inserção do 

dopante na estrutura cristalina.. 

 Além disso, este método foi capaz de, de acordo com as análises apresentadas, 

produzir carbetos com maior retenção do dopante (δ~10%) e material particulado de tamanho 

aproximadamente igual ao produzido por dopagem por via úmida (~30nm). 
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AVALIAÇÃO CINÉTICA DA OBTENÇÃO DE Mo2C 
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4. Estudo cinético da obtenção de Mo2C e Mo2C-Co 
por reação gás-sólido 

 

4.1  Introdução 

 

O desenvolvimento de materiais com aplicações versáteis é um dos maiores objetivos 

da Ciência e Engenharia de Materiais. O processamento desses materiais e o estudo das 

condições mais eficientes para produzi-los também é de grande interesse para a Engenharia 

Química. Nesse âmbito, materiais compósitos, que unem propriedades de materiais de 

diferentes classes, são de particular interesse. Carbetos são compostos químicos nos quais o 

carbono se combina com um elemento metálico ou semi-metálico formando uma estrutura 

que combina propriedades de metais e cerâmicas, originando produtos com uma gama de 

propriedades únicas. 

Carbetos de metais refratários podem ser considerados compósitos versáteis e de 

grande importância industrial, tendo aplicações variadas: na indústria metalúrgica, de 

fabricação automobilística, de ferramentas, de exploração e de refino de petróleo, entre 

outras.    

Um dos pontos mais determinantes nas propriedades dos carbetos decorre do 

processamento empregado na sua obtenção (BUCHEL; MORETTO; WODITSCH, 2000; 

PIERSON, 1996). Várias são as tecnologias utilizadas e estudadas pela literatura para esse 

processo: moagem de alta energia (TORRES; SCHAEFFER, 2010), plasma, deposição de 

vapor, etc. e uma variedade de materiais com características distintas com relação à 

distribuição de tamanhos de partícula, distribuição de fases e área superficial pode ser 

encontrada (LIU, 2012). A síntese de carbetos por reação gás-sólido permite superar muitas 

das dificuldades de outros processos, produzindo materiais geralmente a temperaturas 

inferiores e tempos de retenção menores, bem como obtendo pós com bom controle sobre o 

tamanho das partículas (nanométrico), forma e estrutura cristalina (FANG et al., 2009; LIU, 

2012). 

Apesar da vasta pesquisa voltada para obtenção desses materiais com várias condições 

de fonte de carbono (LI; KIM; LEE, 1998; LOFBERG et al., 2000; MO et al., 2016), fontes 

de molibdênio(GOMES, 2006; KHABBAZ et al., 2013; VO; ADESINA, 2011), de tempo e 

temperatura, pouco estudo tem sido realizado para avaliação de parâmetros cinéticos desse 

tipo de processamento. Esse tipo de estudo é de particular importância quando do scale-up de 
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um processo de bancada para uma planta piloto e são fundamentais para avaliação da 

viabilidade econômica de um processo em escala industrial.  

A cinética química procura analisar e caracterizar os fatores que influenciam a 

velocidade de uma reação química e identificar os mecanismos com que ela se processa. 

Muitas variáveis podem afetar a velocidade de uma reação química e para tanto, deve-se 

considerar a natureza da reação no que diz respeito ao número de fases envolvidas, bem como 

a presença ou não de catalisadores. 

Estudos cinéticos referentes à obtenção de carbetos tratam, por exemplo, da obtenção 

de TiC a partir de redução calciotérmica em atmosfera de argônio(BAVBANDE; MISHRA; 

JUNEJA, 2004), obtenção de NbC a partir de Nb2O5 em dois tipos de sistemas reacionais: 

cilindro rotativo e leito fixo micrométrico (FONTES et al., 2011, 2012; TEIXEIRA DA 

SILVA; SCHMAL; OYAMA, 1996) e o estudo não isotérmico da obtenção de WC a partir de 

W metálico e metano mediante (Efeito Joule) (KHARATYAN; CHATYLYAN; 

ARAKELYAN, 2008). Para o carbeto de molibdênio, objeto de estudo desse trabalho, a 

cinética do processo por reação gás-sólido somente foi avaliada a partir do sulfeto de 

molibdênio e molibdênio metálico em atmosfera de CO(RAO; MANKHAND; PRASAD, 

1996). Os aspectos relevantes identificados nessas publicações serão detalhados na seção 

apropriada . 

É um dos objetivos do presente trabalho o estudo de parâmetros cinéticos da obtenção 

de carbeto de molibdênio puro e com adição de cobalto, bem como a proposição de um 

modelo cinético para obtenção deste material em atmosfera de metano e hidrogênio a partir do 

molibdato de amônio.  

 

4.2 Aspectos teóricos e revisão bibliográfica 

4.2.1 Reações heterogêneas: aspecto cinético 

 

Conforme mencionado, a cinética química procura analisar e caracterizar os fatores 

que influenciam a velocidade de uma reação química e identificar os mecanismos com que ela 

se processa.  A taxa ou velocidade de uma reação é definida pela quantidade de reagente ou 

produto que é consumido (ou gerado) por unidade de volume, massa ou área ao longo do 

tempo. 
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−𝑟 = =         Equação  4 

Muitas variáveis podem afetar a velocidade de uma reação química e para tanto, deve-

se considerar a natureza da reação no que diz respeito ao número de fases envolvidas, bem 

como a presença ou não de catalisadores. 

Nos sistemas heterogêneos, principalmente aqueles fluido-partícula, a análise pode se 

tornar mais complexa na medida em que aspectos adicionais como a transferência de calor e 

massa precisam ser analisados(RIBEIRO FILHO, 2005). 

Do ponto de vista cinético, puramente, as reações heterogêneas do tipo fluido-partícula 

podem ser consideradas como aquelas em que um gás ou líquido reagem com um sólido para 

produzir um produto, o qual pode ser fluido, sólido, ou ambos. 

A (fluido) + B(sólido) → produtos fluidos 

A (fluido) + B(sólido) → produtos sólidos 

A (fluido) + B(sólido) → produtos fluidos e sólidos 

Nesse tipo de sistema, um aspecto fundamental refere-se à manutenção, ou não, do 

tamanho original das partículas , o que determina a escolha do modelo para descrever tais 

processos. Assim, modelos de conversão progressiva do sólido, de núcleo não reagido para 

partículas de tamanho constante e para partículas que diminuem de tamanho são 

convencionalmente tratados nos livros texto de Engenharia Química. A Figura 25 apresenta 

uma visão geral desses modelos de conversão de sólidos por interação com uma fase fluida. 
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Figura 25 - Modelos de conversão de sólidos com manutenção e diminuição do tamanho de partículas. 

 

Fonte: Levenspiel (1999). 

Outros modelos como o de nucleação e crescimento, de forte utilização na área de 

Engenharia de Materiais e nos processos de Cristalização para produção de sais cristalinos a 

partir de uma solução concentrada, também podem ser aplicados para sistemas gás-sólido. 

Os itens seguintes apresentam uma breve descrição desses modelos, que podem ser 

aplicados para os diversos tipos de reações gás-sólido. Mediante a caracterização do material 

de partida e dos produtos reacionais, uma avaliação criteriosa será apresentada nas etapas 

subsequentes desse texto para avaliar quais modelos poderiam ser aplicados ao caso em 

estudo. 

4.2.1.1 Modelo de conversão progressiva 

No modelo de conversão progressiva (Figura 26) se considera que a fase gasosa entre 

e reage na totalidade do volume da partícula a todo instante, provavelmente com velocidades 

diferentes em cada ponto da partícula. Assim, o sólido reagente é convertido progressiva e 

continuamente.  
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Figura 26 - Modelo de conversão progressiva de sólidos. 

 

Fonte: Levenspiel (1999). 
 

4.2.1.2 Modelo de núcleo não-reagido 

O modelo de núcleo não reagido ou “Shrinking Core Model” representa a reação 

química que ocorre inicialmente na porção mais externa da partícula e uma frente de reação 

move-se em direção ao núcleo do sólido produzindo material completamente convertido e um 

sólido inerte denominado de “cinza”. Assim, a cada instante de tempo se considera a 

existência de um núcleo interno de sólido não reagido que diminui de tamanho ao longo da 

reação.  

Os modelos de núcleo não reagido podem ser aplicados a partículas que mantém seu 

tamanho após a reação e a partículas que diminuem suas dimensões quando reagidas. Essa 

diferença recai principalmente no tipo de produtos produzidos em cada tipo de reação. Se 

produtos gasosos são produzidos então o sólido deve diminuir seu tamanho de partícula para 

permitir a liberação desses gases. Se apenas produtos sólidos são obtidos, então as partículas 

praticamente não alteram seu tamanho ao longo da reação química. 

A Figura 27 apresenta uma representação esquemática do modelo de núcleo não 

reagido.  

O modelo do Núcleo Não Reagido considera, portanto, a existência de uma interface 

entre a porção não reagida do sólido e a camada de cinzas (produtos sólidos) que o envolve. 

Para que haja a continuidade da reação a fase fluida deve se difundir através do filme gasoso , 

considerado estagnado, que circunda a partícula, penetrar através da camada exterior de 
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produto formado (cinza), reagir no interior do sólido com a porção não reagida (núcleo) e 

difundir-se novamente para fora da partícula. 

Figura 27 - Representação do modelo do núcleo não reagido. 

 

Fonte: Levenspiel (1999). 
 

Nessa abordagem, o cálculo cinético se utiliza do conceito de associação de 

resistências cujas magnitudes podem ser determinadas isoladamente ou em associação, sendo 

assim obtida a cinética da reação(LEVENSPIEL, 1999). 

A etapa determinante da velocidade do processo será a mais lenta dentre: difusão na 

camada gasosa, difusão pela camada de produto ou reação química na superfície da partícula . 

A Equação 8 mostra o modelo do núcleo não reagido para partículas esféricas de tamanho 

constante considerando a reação química na superfície como etapa controladora. 𝑥  representa 

a conversão do sólido no instante t, e τ representa o tempo para completa conversão do sólido 

e é dado, para esse tipo de controle da velocidade do processo, pela Equação 9. 

= 1 − (1 − x ) /             Equação 8 

A Equação 10 apresenta a função da conversão em função da relação tempo/tempo 

para completa conversão (τ) considerando a etapa controladora sendo a difusão pela camada 

de produto formado (cinzas),para partículas de tamanho invariável. O tempo para completa 

conversão, neste caso, é dado pela Equação 11. 

= 1 − 3(1 − x ) + 2(1 − x )         Equação 09 
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A Equação 12 refere-se a quando o processo é controlado pela difusão através do filme 

gasoso para esse mesmo tipo de material (partículas de tamanho constante) e o tempo para 

completa conversão correspondente é dado pela Equação 13 

= x              Equação 10 

Quando, por outro lado, o tamanho das partículas não permanece constante durante o 

processo reacional, algumas das equações referentes ao controle da velocidade da reação por 

cada uma dessas etapas se modificam. A Equação 14 representa o equacionamento quando o 

controle da velocidade da reação se dá pela difusão na fase gasosa e a Equação 15 apresenta a 

expressão para o correspondente tempo para completa conversão. Para o processo controlado 

pela reação química não há mudança na expressão da conversão, independentemente da 

variação do tamanho das partículas.  

= 1 − (1 − x ) /                   Equação 11 

A Figura 28 apresenta a relação conversão – tempo para os principais modelos aqui 

enunciados. 
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Figura 28 - Progressão da reação em termos do tempo para completa conversão para os principais modelos 
cinéticos. 

 
Fonte: Levenspiel (1999). 

 

4.2.1.3 Modelo de nucleação e crescimento 

O modelo de nucleação e crescimento baseia-se na ativação de sítios de reação seguido 

pelo crescimento de núcleos de produto, após um período de indução. no qual este deve 

atingir um tamanho crítico que balanceie as energias de formação de nova interface entre as 

fases e energia livre interna da nova fase (AVRAMI, 1940).  

Esse modelo propõe que um sistema seja passível de transformação de fase uma vez 

que seja composto por embriões da nova fase. Tais embriões ou nucleotídeos consistem em 

arranjos aleatórios e transitórios de moléculas, inerentes do processo de preparo ou formados 

devido a tratamentos térmicos específicos, com composições semelhantes às moléculas da 

nova fase. Quando a mudança de fase se inicia e alguns desses embriões começam a crescer, 

adquirindo estabilidade termodinâmica e não se dissolvendo, assim atingem um tamanho 

crítico transformando-se em núcleos. Nesse processo, o número de embriões vai decaindo 

com o passar do tempo, devido ao fato de que os embriões passam a se transformar em 

núcleos ou são absorvidos por núcleos em crescimento. Desta forma, a  formação da nova fase 

ocorre devido às aglomerações de núcleos em crescimento(AVRAMI, 1939, 1940; SIDEL et 

al., 2018). A Figura 29 apresenta as etapas referentes ao modelo de Nucleação e Crescimento 

de maneira ilustrativa. 
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Figura 29 - Etapas referentes ao Modelo de Nucleação e Crescimento de Avrami. 

 
Fonte: Autoria Própria 

 
Este modelo, apesar de ter sido elaborado para cinética de cristalização de sólidos em 

uma fase líquida (fundida), pode ser aplicado, de maneira geral para reações químicas 

envolvendo fluido-partícula. 

A Equação 12 apresenta a relação tempo- conversão para esse caso. Para que o ajuste 

dos dados se adeque ao modelo de Avrami (AVRAMI, 1941), gráficos da dupla aplicação da 

função logaritmo (Equação 13) a essa expressão devem produzir ajuste linear com coeficiente 

de correlação satisfatórios, conforme ilustrado na Figura 30. 

𝑥 = 1 − exp(−(𝑀𝑡) )        Equação 12 

 𝑙𝑛(− 𝑙𝑛(1 − 𝑥)) = 𝑁. 𝑙𝑛(𝑀) + 𝑁. 𝑙𝑛(𝑡)    Equação 13 

Sendo x a fração de massa cristalizada após um tempo t, N o expoente de Avrami, o 

qual depende do mecanismo de crescimento e da dimensionalidade do cristal, e M a constante 

cinética definida como a taxa de reação efetiva.  

Essa expressão estabelece que a cristalinidade desenvolvida por um material aquecido 

em regime isotérmico, por um tempo t, pode ser correlacionada com o tipo e a cinética de 

nucleação e crescimento cristalino(SIDEL et al., 2018).  
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Figura 30 - Representação da linearização do modelo de Nucleação e Crescimento. 

 

Fonte: Adaptado de (Sousa) 

 

4.2.2 Estudos cinéticos para obtenção de carbetos 

 

Estudos cinéticos referentes a outros carbetos tratam, por exemplo, da obtenção de TiC 

a partir de redução calciotérmica em atmosfera de argônio (BAVBANDE; MISHRA; 

JUNEJA, 2004), obtenção de NbC a partir de Nb2O5 em dois tipos de sistemas reacionais: 

cilindro rotativo e leito fixo micrométrico(FONTES et al., 2011, 2012; TEIXEIRA DA 

SILVA; SCHMAL; OYAMA, 1996) e o estudo não isotérmico da obtenção de WC a partir de 

W metálico e metano mediante (Efeito Joule) (KHARATYAN; CHATYLYAN; 

ARAKELYAN, 2008). 

Löfberg et al. (2000) em seu estudo sobre a síntese do WC a partir do WO3 em 

atmosferas de CH4 e H2 mostraram que a elevadas temperaturas (acima de 650°C) a difusão 

dos gases é rápida levando a um produto de redução uniforme, ou seja, somente após 

completa redução é possível a carbonetação do tungstênio metálico. 

A cinética da obtenção de carbeto de nióbio a partir de Nb2O5 foi estudada por (Fontes 

et al. 2012; Fontes et al. 2011) e é um processo que ocorre em duas etapas, com a redução do 

óxido, seguido da reação de carbonetação.  

Nesse estudo Nb2O5 comercial, foi alimentado a um reator rotativo com carga de 

sólidos de 4g. Foram utilizadas as temperaturas de 1148, 1173 e 1223 K (875, 900 e 950°C) e 

taxa de aquecimento de 10°C.min-1 com vazão de fase gasosa de 240ml/min, teor de metano 

de 10% e velocidade de rotação de 5rpm. Para acompanhamento da concentração de metano 

no efluente da reação e, portanto, avaliar o consumo desse reagente intrinsecamente ligado à 

deposição de carbono no carbeto ao longo da reação, foi utilizado um equipamento de 
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cromatografia gasosa acoplado ao sistema reacional com detector do tipo FID (detector de 

chama).Nesse trabalho foi indicada a completa conversão de Nb2O5 a NbC com 6 horas de 

reação (t=7.33h contando com a tempo de aquecimento até a temperatura de patamar). 

Nessas condições foi observado que o modelo de nucleação e crescimento proposto 

por Avrami (Avrami,1941) pode ser aplicado com sucesso, sendo obtido um fator 

dimensional (N) de aproximadamente 3, o qual indica a obtenção de  partículas na forma de 

esferas, e taxas de crescimento dos grãos (M) que aumentavam com o aumento da 

temperatura. De fato, outros trabalhos publicados mostram a obtenção de NbC a partir de 

reação gás-sólido utilizando metano como fonte de carbono como um aglomerado isotrópico 

de partículas (FONTES et al., 2004), o que corrobora com o modelo matemático identificado, 

apesar de os autores não apresentarem imagens de microscopia eletrônica, por exemplo, para 

confirmar suas conclusões. 

Para o carbeto de molibdênio, objeto de estudo desse trabalho, a cinética do processo 

por reação gás-sólido foi avaliada a partir do sulfeto de molibdênio e molibdênio metálico em 

atmosfera de CO (RAO; MANKHAND; PRASAD, 1996). Nesse estudo foi observado que a 

reação da molibdenita possui elevada energia de ativação, mesmo a altas temperaturas 

(>1200K), e que a carburização do molibdênio metálico, por outro lado, procede rapidamente 

até aproximadamente 30% de conversão e, em seguida, mais lentamente. A última observação 

pode estar relacionada com a resistência à transferência de massa e reação química, causada 

pela formação de produto sobre o núcleo metálico, tornando o processo mais lento. 

É objetivo do presente trabalho a proposição de um modelo cinético para obtenção de 

carbeto de molibdênio em atmosfera de metano e hidrogênio a partir do molibdato de amônio. 

A atmosfera gasosa foi escolhida para facilitar a modelagem das reações envolvidas e o 

reagente fonte de metal foi escolhido devido à sua maior reatividade em relação a outras 

fontes de molibdênio (molibdenita, etc.). Além disso, a fase gasosa consiste no componente 

majoritário do gás natural, que é uma fonte de carbono disponível a baixo custo 

comercialmente. 

4.3 Materiais e método 

4.3.1 Procedimento experimental 

 

Para obtenção do carbeto puro, molibdato de amônio (VETEC, Brasil, 98%) foi 

utilizado, conforme recebido, como fonte de molibdênio. Esse material foi caracterizado por 
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DR-X, TG/DTA, FT-IR e MEV. Os resultados referentes a essas análises de caracterização 

foram apresentados nos anteriores e serão suprimidos nessa etapa. 

Para o estudo referente ao carbeto com adição de dopante, os precursores produzidos 

por via sólida com 5% de cobalto foram utilizados como material de partida. Os resultados 

referentes à caracterização desses materiais foram apresentados nas seções anteriores 

(Capítulo 2) e serão suprimidos desta seção para evitar redundância. 

Para o estudo cinético proposto, aproximadamente 2g do precursor (seja ele com ou 

sem adição de dopante) foram adicionadas a uma navícula de alumina a qual foi carregada no 

reator de alumina (dext=35mm, L=80cm) acoplado a forno resistivo (EDG Túnel FTHI-40, 

Brasil),  onde a reação gás-sólido foi processada. As mesmas condições de síntese aplicadas 

no Capítulo 3 foram utilizadas nesse caso, ou seja, o fluxo de CH4 (5%) e H2 (Linde, Brasil) 

foi mantido no valor de 15 L.h-1 com controle por rotâmetros e controladores mássicos, a taxa 

de aquecimento foi de  5°C.min-1 e as temperaturas utilizadas foram as referentes a cada 

reação do estudo, as quais estão descritas na Tabela 18. 

Foram investigadas duas temperaturas de reação (660 e 700°C). O sistema foi 

resfriado naturalmente para que as amostras pudessem ser retiradas e acondicionadas em porta 

amostras plásticos fechados. Todos os materiais foram caracterizados por DR-X 

(SHIMADZU XRD- 6000, Cu-Kα) e MEV-FEG (Zeiss Auriga 40). 

 

4.3.2 Condições Experimentais 

 

As seguintes condições de reação foram  propostas para a avaliação do comportamento 

térmico do molibdato de amônio e dos precursores dopados, frente às condições 

experimentais de obtenção do carbeto em questão, com uso da atmosfera reativa de metano e 

hidrogênio. 

Essas condições tiveram como base o trabalho publicado por Gomes (2008) referente  

obtenção do Mo2C puro em reator imobilizado com fluxo paralelo ao leito de partículas, 

similar ao utilizado neste trabalho. Tendo sido verificado, nessa publicação, a completa 

conversão do precursor a Mo2C na condição mínima de 660°C e 180 minutos de patamar, 

foram determinadas as seguintes condições de reação levando em consideração intervalos de 

30 minutos entre cada amostra produzida. Isso quer dizer que a cada batelada, a amostra em 
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reação tinha a oportunidade de reagir por 30 minutos a mais que a batelada anterior, em geral. 

Em adição, nas temperaturas de isoterma de investigação, foram feitas bateladas com 0 

minutos de patamar  para caracterização da condição inicial dos pós referentes àquelas 

temperaturas. 

Na medida em que a avaliação dos resultados era possível, após a conclusão das 

bateladas, condições sucessivamente mais brandas foram aplicadas com o objetivo de 

identificar a condição mínima de processamento para o aparato experimental disponível. A 

Tabela 18 apresenta as condições de temperatura e tempo de isoterma aplicadas. 

Tabela 18 - Condições de temperatura e tempo de isotermas aplicadas . 

Reação T(°C) t(min) Reação T(°C) t(min) 

RA-1 150 0 RB-4 660 90 

RA-2 300 0 RB-5 660 120 

RA-3 450 0 RB-6 660 180 

RA-4 600 0 RC-1 700 0 

RB-1 660 0 RC-2 700 30 

RB-2 660 30 RC-4 700 45 

RB-3 660 60 RC-3 700 60 
Fonte: Autoria Própria 

As mesmas condições de temperatura foram utilizadas no caso da obtenção do carbeto 

puro e dopado. No caso das reações referentes à síntese de carbetos dopados, o nome das 

amostras foi adicionado do teor de dopante em questão para ser RA( B ou C) – x% Co – i 

onde A refere-se ao aquecimento, B representa a temperatura de 660°C  e C a temperatura de 

700°C.  

 

4.4 Resultados e Discussão 

4.4.1 Para o Mo2C 

4.4.1.1 Evolução cristalográfica (DR-X) 

 

As Figuras 31, 32 e 33 apresentam as fases obtidas através de DR-X com uso de 

software de identificação e base de dados ICSD, para as amostras da Tabela 19.  

 



Capítulo IV – Estudo cinético da obtenção de Mo2C e Mo2C-Co por reação gás-sólido                      96 

 

Camila Pacelly Brandão de Araújo – Dezembro 2018                                                                Tese de Doutorado 

Tabela 19 - Evolução de fases e variação percentual de massa do processo reativo do HMA. 

Reação MI(g) MF(g) T(°C) t(min) Fases cristalinas (DR-X) Δmassa(%) 

RA-1 2,036 1,916 150 0 (NH4)2Mo2,5O7,5 5,880 

RA-2 2,002 1,819 300 0 (NH4)4Mo8O24 9,136 

RA-3 2,036 1,634 450 0 MoO3 + Mo4O11 19,769 

RA-4 2,026 1,449 600 0 MoO2 28,488 

RB-1 1,998 1,410 660 0 MoO2 + Mo 29,434 

RB-2 2,007 1,245 660 30 MoO2 + Mo 37,985 

RB-3 2,067 1,164 660 60 Mo + Mo2C 43,692 

RB-4 2,012 1,171 660 90 Mo2C 41,781 

RB-5 2,025 1,169 660 120 Mo2C 42,245 

RB-6 2,027 1,177 660 150 Mo2C 41,921 

RB-7 2,010 1,176 660 180 Mo2C 41,529 

RC-1 2,041 1,390 700 0 MoO2 + Mo 31,878 

RC-2 2,071 1,161 700 30 Mo +Mo2C 43,949 

RC-4 2,008 1,160 700 45 Mo2C 42,770 

RC-3 2,022 1,157 700 60 Mo2C 42,235 
Fonte: Autoria Própria 

É possível observar que inicialmente ocorre a decomposição térmica do molibdato de 

amônio em atmosfera redutora até a temperatura de aproximadamente 450°. Em primeiro 

momento ocorrendo a desidratação do precursor (amostra RA-1), seguido da evolução de 

parte da amônia (RA-2) e em seguida  sua redução (RA-3) pela atmosfera reativa. Esse 

processo computa uma variação mássica percentual de 18,69% referentes à decomposição 

térmica indicada na caracterização do material de partida e à obtenção de MoO3, e 1,08% 

referentes a redução do MoO3 para produção de Mo4O11. Essas fases cristalinas foram 

observadas no padrão de difração da amostra RA-3 (450°C_0min), sendo o MoO3 descrito 

segundo uma estrutura ortorrômbica (ICSD: 076651) e o Mo4O11 (ICSD:201573)  também. 

Essa variação mássica condiz com o apresentado por (ARAUJO et al., 2016; WIENOLD et 

al., 2001; WIENOLD; JENTOFT; RESSLER, 2003).  

À temperatura de 600°C observa-se a presença de exclusivamente MoO2 (ICSD: 

080830) de estrutura monoclínica, produto da continuada redução do Mo4O11 pela  atmosfera 

de hidrogênio. Isso sugere que a temperaturas e tempos de retenção superiores aos utilizados 

para obtenção dessa amostra  o MoO2 esteja sempre presente, e que, portanto, o mecanismo 

da obtenção de carbetos siga por uma via similar à identificada para o carbeto de tungstênio 

(LOFBERG et al., 2000) em atmosfera redutora e carburante, qual seja: 

MoO → Mo → Mo C 
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2A → 2B → C 

A Figura 31 mostra a evolução no padrão de difração do material com o aumento da 

temperatura até 660°C, bem como o percentual relativo de cada fase, calculado pelo software 

de identificação de fases, mediante utilização da razão de intensidade relativa das respectivas 

fases cristalinas. À temperatura de 660°C se observa a presença de fase cristalina de Mo 

(~5%) na forma metálica de estrutura cúbica (ICSD: 076415) em adição ao dióxido de 

molibdênio (~95%) identificado na amostra de 600°C. Essa verificação corrobora com a 

sugestão do mecanismo reativo passando pela etapa de obtenção do metal puro anteriormente 

à etapa de adição das moléculas de carbono à estrutura para produção de Mo2C.  
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Figura 31 - Padrão de difração ao longo da etapa de aquecimento da temperatura de 150°C até 660°C para a 
obtenção de Mo2C puro. 

 
Fonte: Autoria Própria 

Na Figura 32 a evolução da reação é apresentada para a temperatura de 660°C, pode-

se observar que após 90 minutos de reação, a essa temperatura, foi possível a obtenção do 

Mo2C puro e que maiores tempos de patamar levam somente à obtenção da mesma fase 

cristalina. O estudo dessas condições foi realizado pois, como será apresentado adiante, a 

presença da fase cristalina de forma exclusiva no padrão de DR-X não garante a completa 
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conversão do sólido e de acordo com as análises de TOC, somente na condição de 150 

minutos é que se obtém aproximadamente a conversão completa do material (96,5%). 

Figura 32 - Padrão de difração para as amostras à temperatura de 660°C com intervalos de 30 min na obtenção 
do Mo2C puro. 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Na Figura 33 é apresentada a evolução do padrão de difração para a reação a 700°C. 

Pode ser observada a obtenção da fase cristalina Mo2C com 45minutos de patamar (metade do 

tempo necessário para na condição de 660°C) . 

 
Figura 33 - Padrões de difração para as amostras à temperatura de 700°C na obtenção do Mo2C puro. 

 
Fonte: Autoria Própria 
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4.4.1.2 Evolução morfológica (MEV-FEG) 

As amostras referentes às condições menos brandas que 600°C foram submetidas a 

análise de microscopia para acompanhamento da evolução morfológica das partículas. Nesta 

condição, foi observada, na seção anterior, a presença de fase cristalina única referente ao 

dióxido de molibdênio.  

A Figura 34 apresenta a morfologia do material obtido na condição de 600°C e sem 

nenhum patamar. Em A pode-se observar a presença de aglomerados semelhantes a esferas, 

com ranhuras indicativas de estrutura lamelar formando fileiras. Em B são mostradas essas 

fileiras de material ordenado, bem como algumas partículas em plano anterior com 

característica de plaquetas finas. Na imagem (C ) essas observações são mais claras com 

aumento de 8000x. Em (D) é possível observar a presença de material homogêneo com o 

formado de plaquetas de pequeno tamanho e sem porosidade aparente, característico do 

material na forma de óxido cristalino, confirmando o resultado obtido por DR-X. 

Figura 34 - Imagens de microscopia MEV-FEG para o MoO2 (660°C - 0min). 

(A)  (B)  

(C)  (D)  
Fonte: Autoria Própria 
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A Figura 35 apresenta a evolução morfológica dos materiais a intervalos de 30 

minutos na temperatura de 660°C, acompanhando a evolução da conversão. Na coluna da 

esquerda os aglomerados de material são apresentados com aumentos da ordem de 100x, 

enquanto na coluna da direita regiões discretas são mostradas. 

Em comparação com a Figura 34, pode-se observar que o material apresentado na 

Figura 35 (A) se apresenta com alteração morfológica tanto em observação grosseira (100x) 

quanto da sua estrutura particular individual. Em A-1 os aglomerados, antes bastante 

ordenados e com características fortemente não porosa, apresentam-se agora portadores de 

regiões de características porosas (destacado) e tamanhos de aglomerados diferenciados, 

sendo menores que os apresentados na Figura 34.  Em A-2 nota-se também a alteração 

morfológica em nível microscópico com a presença de material ligeiramente mais poroso que 

o apresentado na Figura 35. 

Figura 35 - Imagens de microscopia MEV-FEG para acompanhamento da evolução da reação de carbonetação a 
660°C. 

  
(A) 660°C - 0 min (A) 660°C_0 min 

  
(B) 660°C-30 min (B) 660°C-30 min 
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(C) 660°C_60 min (C) 660°C_60 min 

  
(D) 660°C_90min (D)  660°C_90 min 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Na imagem apresentada na Figura 35  - C (1 e 2) é possível se observar a completa 

perda da ordenação apresentada na Figura 34, sendo os aglomerados agora dotados de 

caminhos tortuosos, regiões não ordenadas, etc. conforme destacado. Essa severa alteração 

morfológica em escala macro, é detalhada com aumento de 30.000x na Figura 35-C (2). Nessa 

imagem se pode notar a presença de pequenos núcleos sobrepostos à uma matriz de estrutura 

concordante com o mostrado nos itens anteriores e atribuído ao Mo metálico. A condição de 

obtenção desse material corresponde à primeira amostra com identificação da fase Mo2C por 

Difração de Raios-X. A presença desses núcleos, corresponderiam, portanto, à etapa de 

nucleação da fase Mo2C sobre o Mo metálico, o que indicaria a aplicabilidade do modelo de 

nucleação e crescimento proposto por Avrami para explicação dessa etapa. 

O material cuja microscopia é apresentada na Figura 35 – D (1 e 2) se mostra 

formador de aglomerados de maior tamanho que o item anterior, provavelmente devido ao 

fato de a condição mínima necessária para a completa formação de carbeto ter sido 

ligeiramente excedida. Conforme resultado de DR-X, nessa condição já é possível a obtenção 
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de carbeto puro. A imagem apresentada na Figura 35 -D (2) indica o total crescimento dos 

núcleos de carbeto sobre a estrutura do molibdênio metálico, formando particulado de menor 

tamanho que aqueles porém com característica morfológica similar (placas). 

 

4.4.1.3 Estimativa da conversão por TOC 

A estimativa da conversão das reações com base teor de carbono foi feita levando em 

consideração que o Mo2C contém um percentual mássico de carbono de 5,884%.  Assim, a 

relação entre o valor teórico e o valor obtido no experimento e aferido pela análise de TOC, 

indica a extensão da reação em andamento. As análises somente foram realizadas em 

amostras na temperatura de 660°C para avaliação da sua compatibilidade com os dados 

produzidos por DR-X. A Tabela 20 apresenta esses valores. 

Tabela 20 - Teor de carbono estimado por TOC e correspondente conversão da reação. 
T(°C) t(min) Fases cristalinas (DR-X) TOC (%) XB(%) 
600 0 MoO2 0,179 0,030 
660 1 MoO2 + Mo 0,208 0,035 
660 30 MoO2 + Mo 0,224 0,038 
660 60 Mo+ Mo2C 2,726 0,463 
660 90 Mo2C 4,138 0,703 
660 120 Mo2C 5,511 0,936 
660 150 Mo2C 5,679 0,965 

Fonte: Autoria Própria 

4.4.1.4 Avaliação dos modelos cinéticos 

O modelo de Nucleação e Crescimento de Avrami foi inicialmente testado a partir dos 

dados de TOC apresentados na Tabela 20.A Tabela 21 apresenta os valores relativos às etapas 

de linearização da equação do modelo, aqui apresentada novamente para fins didáticos. 

𝑙𝑛 𝑙𝑛 = 𝑁. 𝑙𝑛(𝑀) + 𝑁. 𝑙𝑛[𝑡]      Equação 18 

Tabela 21 - Conversão da reação e demais parâmetros para aplicação do modelo de Nucleação e Crescimento 

T(°C) t(min) TOC (%) XB 1- XB 1/(1- XB) ln(1/1- XB) ln(ln) ln(t) 
600 0 0,179 0,030 0,969 1,031 0,031 -3,477 

 
660 1 0,208 0,035 0,965 1,036 0,036 -3,325 0 
660 30 0,224 0,038 0,962 1,039 0,039 -3,249 3,401 
660 60 2,726 0,463 0,537 1,863 0,622 -0,474 4,094 
660 90 4,138 0,703 0,297 3,370 1,215 0,195 4,499 
660 120 5,511 0,936 0,063 15,775 2,758 1,015 4,787 
660 150 5,679 0,965 0,035 28,702 3,357 1,211 5,011 

 Fonte: Autoria Própria 
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A Figura 36 apresenta a aplicação dos dados de conversão ao modelo de nucleação e 

crescimento de Avrami. Conforme se observa é possível se obter uma relação linear entre os 

logaritmos de tal maneira que os parâmetros M e N do modelo podem ser estimados para ser  

M= 12,86 e N=0.3459. 

De fato, segundo (FONTES et al., 2012) o modelo mais adequado para a descrição da 

formação do NbC a partir do Nb2O5, pelo uso de atmosfera reativa de metano e hidrogênio, 

em condições de fluxo semelhantes às utilizadas neste trabalho, também foi o de Nucleação e 

Crescimento. 

Figura 36 - Aplicação da equação de Avrami à obtenção do Mo2C a 660°C. 

 

Fonte: Autoria Própria 

Os modelos de Shrinking Core também foram avaliados. A  Tabela 22 apresenta os 

dados da conversão da reação a 660°C, bem como o valor de t τ correspondente e o estimado 

por cada um dos modelos. O valor de τ foi considerado 150 minutos, tendo em vista a 

conversão alcançada de 96,5% a qual, levando em conta a precisão experimental, pode ser 

admitida como completa. 

Tabela 22 - Valores estimados de t/τ por cada um dos modelos cinéticos de controle da velocidade da 
reação usando as conversões determinadas por TOC. 

Experimental Modelo 
Reação Química Camada Gasosa Camada de produto 

t/ τ XB t/τ  δ t/τ  δ t/τ δ 
0,20 0,04 0,01 93,57 0,04 80,97 0,00 99,75 
0,40 0,07 0,19 53,17 0,46 -15,82 0,09 76,97 
0,60 0,10 0,33 44,50 0,70 -17,21 0,26 56,86 
0,80 0,14 0,60 24,84 0,94 -17,08 0,65 18,77 
1,00 0,17 0,67 32,66 0,97 3,48 0,75 25,03 

Fonte: Autoria Própria 
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A Figura 37 apresenta a relação de concordância entre os dados experimentais e os 

previstos por cada um dos modelos de controle da velocidade de reação segundo o modelo de 

Shrinking Core .  

Pode-se observar que apesar de todos os modelos apresentarem coeficientes de 

correlação elevados (R²>0,90) este coeficiente de correlação se refere ao ajuste dos dados a 

uma relação linear proposta em cada um dos casos. Não se verifica a concordância em 

extensão apreciável, de nenhum dos modelos de núcleo não reagido  ao verificado 

experimentalmente por TOC. De fato, mesmo o modelo de controle pela camada gasosa, o 

qual foi o que produziu, entre os modelos de Shrinking Core, o melhor ajuste com os dados 

experimentais, erra em aproximadamente 27%.   

Uma das premissas principais do modelo de Shrinking Core é a diminuição do 

tamanho do particulado, seja pela formação de produtos gasosos ou pela formação de um 

produto sólido de tamanho inferior ao do material reagente, o que não se verificou no caso da 

obtenção do Mo2C a partir do MoO2 (fonte de molibdênio à temperatura de 660°C). 

Além disso, o modelo de Núcleo Não Reagido foi formulado inicialmente para os 

materiais particulados de dimensões industriais (macro) ao passo que no presente trabalho se 

observa que os produtos formados são de escala nanométrica. Assim, é possível que o efeito 

dimensional tenha sido importante.  

A não concordância deste modelo com os experimentos aqui realizados também pode 

estar relacionada com a geometria do sistema utilizado. Diferentemente do que ocorre em 

leitos fixos, no caso do sistema aqui utilizado, a fase gasosa não entra em íntimo contato com 

a fase sólida na totalidade do sistema. O que se observa é a maior interação da fase gasosa 

com a parte superior da massa de sólido contido na navícula, enquanto que algumas regiões 

da navícula pouco acesso têm à fase gasosa. Assim, esse também pode ser um efeito 

importante. 
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Figura 37 - Avaliação da concordância entre os modelos de Shriking Core e as conversões observada por TOC. 

 
Fonte: Autoria Própria 
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4.4.2 Para o Mo2C-5%Co 

4.4.2.1 Evolução cristalográfica (DR-X) 

As Figuras 38, 39 e 40 apresentam as fases obtidas através de DR-X com uso de 

software de identificação e base de dados ICSD, para as amostras da Tabela 23.  

Por inspeção da Tabela 23 em conjunto com a Figura 38, se observa, em primeiro 

momento a desidratação do precursor (amostra RA-5Co-1), seguido da evolução de parte da 

amônia (RA-5Co-2) e em seguida  sua redução (RA-5Co-3) pela atmosfera reativa. Esse 

processo computa uma variação mássica percentual de 18,69% referentes à decomposição 

térmica indicada na caracterização do material de partida e à obtenção de MoO3, e 1,08% 

referentes a redução do MoO3 para produção de Mo4O11. Essas fases cristalinas foram 

observadas no padrão de difração da amostra RA-5Co-3 (450°C_0min), sendo o MoO3 

descrito segundo uma estrutura ortorrômbica (ICSD: 076651) e o Mo4O11 (ICSD:201573)  

também.  

Tabela 23 - Evolução de fases e variação percentual de massa do processo reativo do precursor dopado 
com 5% de Co. 

Reação MI(g) MF(g) T(°C) t(min) Fases cristalinas (DR-X) Δmassa(%) 

RA-5Co 2 2,007 1,667 300 0 (NH4)2Mo4O13 16,945 

RA-5Co 3 2,003 1,526 450 0 MoO3+ Mo4O11 23,868 

RA-5Co 4 2,006 1,380 600 0 MoO2 31,191 

RB-5Co 1 2,002 1,3604 660 0 MoO2 32,058 

RB-5Co 2 2,006 1,273 660 30 MoO2 +Mo+ Mo2C 36,551 

RB-5Co 3 2,001 1,256 660 60 MoO2+ Mo +Mo2C 37,256 

RB-5Co 4 2,003 1,288 660 90 MoO2+Mo2C 35,673 

RB-5Co 5 2,056 1,189 660 120 Mo2C  + MoO2 42,132 

RC-5Co 1 2,033 1,174 660 180 Mo2C + MoO2 42,267 

RC-5Co 2 2,003 1,329 700 0 MoO2 +Mo +Mo2C 33,660 

RC-5Co 4 2,079 1,324 700 30 MoO2 + Mo+ Mo2C 36,316 

RA-5Co -1 2,026 1,330 700 60 Mo2C 34,350 
Fonte: Autoria Própria 
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Figura 38 - Evolução dos padrões de difração para a obtenção do Mo2C-Co ao longo da rampa de aquecimento. 

 
Fonte: Autoria Própria 
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Essa variação mássica condiz com o apresentado por (Wienold et al. 2002; Wienold et 

al. 2001; Araujo et al. 2016) e não apresenta qualquer alteração em relação ao observado na 

evolução da reação de obtenção do Mo2C puro. 

É possível observar que inicialmente ocorre a decomposição térmica do molibdato de 

amônio em atmosfera redutora até a temperatura de aproximadamente 450° de maneira 

idêntica ao verificado para a obtenção do Mo2C sem adição de dopante. 

Diferentemente do observado na obtenção do Mo2C sem adição de dopante, o processo 

com adição de 5% de Cobalto apresenta alterações na evolução de fases nas temperaturas de 

patamar (660 e 700°C).  

Já à temperatura de 660°C sem qualquer período no patamar, é observada a presença 

da fase cristalina MoO2 (ICSD: 080830), de estrutura monoclínica, em conjunto com a fase 

Mo metálico de estrutura cúbica (ICSD: 076415). No processo sem adição de dopante, 

somente a fase MoO2 foi observada (Tabela 19). Ao longo do patamar a essa temperatura, 

também se observa o início da reação de conversão do molibdênio metálico a carbeto de 

molibdênio dopado em condições mais brandas que as necessárias para obtenção do Mo2C 

puro. 

A fase Mo2C somente é identificada no padrão de difração no caso sem adição de 

dopante à temperatura de 660°C após 90 minutos de patamar; ao passo que com a adição de 

5% de cobalto, essa  fase é identificada após somente 30 minutos. A Figura 39 apresenta a 

evolução no padrão de difração observado para os produtos obtidos ao longo do tempo de 

patamar para o carbeto dopado. 

Na temperatura de 700°C, se observa a obtenção do Mo2C-5%Co com 60 minutos de 

reação. Com 30 minutos de reação, contudo, novamente repetindo-se o observado para a 

temperatura de 660°C, é verificada a presença de MoO2, Mo e Mo2C no produto, sendo os 

picos de difração referentes ao Mo picos de pequena intensidade, indicando a menor 

proporção dessa fase na mistura. Já para o produto puro, sem adição de cobalto, nessa mesma 

condição de reação é verificada por DR-X a presença das fases Mo e Mo2C somente. 
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Figura 39 - Evolução no padrão de difração verificado a 660°C para obtenção do Mo2C-Co . 

 

Fonte: Autoria Própria 
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A Figura 40 apresenta a evolução no padrão de difração dos produtos obtidos a 700°C 

para a síntese do carbeto de molibdênio com adição de 5% de cobalto. Pode-se inferir que no 

processo de obtenção do carbeto dopado com 5% de cobalto, a presença do dopante induz um 

aumento na velocidade da segunda reação e assim que o molibdênio metálico é formado ele é 

prontamente consumido para produção do carbeto dopado. 

Figura 40 - Evolução do padrão de difração para a obtenção de Mo2C-5%Co a 700°C. 

 

Fonte: Autoria Própria 
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4.4.2.2 Evolução da conversão por TOC 

A estimativa da conversão das reações com base teor de carbono foi feita levando em 

consideração que o Mo2C com adição de 5% de cobalto contém um percentual mássico de 

carbono de 5,7226%.  Assim, a relação entre o valor teórico e o valor obtido no experimento e 

aferido pela análise de TOC, indica a extensão da reação em andamento. A Tabela 24 

apresenta esses valores. 

Tabela 24 - Teor de carbono estimado por TOC e correspondente conversão da reação. 

T(°C) t(min) Fases cristalinas (DR-X) TOC (%) XB (%) 

660 1 MoO2+Mo 0,278 0,048 

660 30 MoO2 +Mo 0,507 0,088 

660 60 Mo + Mo2C 2,373 0,411 

660 90 Mo2C 5,078 0,880 

660 120 Mo2C 5,699 0,990 

700 1 MoO2+Mo 0,756 0,131 

700 30 Mo+Mo2C 2,336 0,405 

700 60 Mo2C 7,938 1,375 
Fonte: Autoria Própria 

Na condição de temperatura de 660°C observa-se que com 120 minutos de reação o 

percentual de carbono observado no produto final atinge praticamente a quantidade 

estequiométrica (99%), pode-se considerar que este valor de tempo de reação corresponda ao 

tempo para completa conversão do sólido dentro da precisão experimental, ainda que no DR-

X desta amostra seja observado um pico de baixa intensidade o qual foi atribuído ao MoO2, o 

que indicaria ainda a necessidade de continuidade da reação.Para o carbeto sem adição de 

dopante esse nível de conversão somente é alcançado com 150 minutos de reação (96,5%) 

Na temperatura de 700°C, com 60 minutos de reação, apesar de o padrão de DR-X 

apresentar a fase Mo2C única, a avaliação do teor de carbono indicou um excesso de carbono 

de 37,5%, o que leva a crer que condições com menores tempos de patamar resultariam na 

obtenção da quantidade estequiométrica (entre 30 e 60 minutos de reação).  

Observa-se também, que a esta temperatura com 30 minutos de reação se obtém o 

mesmo nível de conversão (~40%) que o alcançado na temperatura de 660°C com 60 minutos 

de reação. Essa observação indica,  portanto, o importante efeito acelerador da velocidade 

causado pela temperatura de processamento na reação em questão. 40°C de diferença de 
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temperatura promoveram uma redução do tempo necessário para obtenção da conversão de 

40% de 100%. 

 

4.4.2.3 Avaliação dos modelos cinéticos 

O modelo de Nucleação e Crescimento de Avrami foi inicialmente testado a partir dos 

dados de TOC apresentados na Tabela 24. A Tabela 25 apresenta os valores relativos às 

etapas de linearização da equação do modelo, aqui apresentada novamente para fins didáticos. 

𝑙𝑛 = 𝑀𝑡           Equação 16 

𝑙𝑛 𝑙𝑛 = 𝑁. 𝑙𝑛(𝑀) + 𝑁. 𝑙𝑛[𝑡]      Equação 18 

Tabela 25 - Dados de conversão e demais parâmetros de linearização para o modelo de Avrami. 

T(°C) 
 

t(min) TOC(%) XB (%) 1- XB 1/(1- XB) ln(1/1- XB) ln(ln) ln(t) 

660 
 

30 0,507 0,088 0,912 1,096 0,092 -2,387 3,401 

660 
 

60 2,373 0,411 0,589 1,698 0,529 -0,636 4,094 

660 
 

90 5,078 0,880 0,120 8,311 2,118 0,750 4,500 

660 
 

120 5,699 0,990 0,010 100,0 4,605 1,527 4,787 

700 
 

1 0,756 0,131 0,869 1,151 0,140 -1,963 0,0 

700 
 

30 2,336 0,405 0,595 1,680 0,519 -0,657 3,401 

700  60 7,938 1,375 -0,375 -2,666   4,094 
Fonte: Autoria Própria 

 

A Figura 41 apresenta a aplicação dos dados de conversão ao modelo de nucleação e 

crescimento de Avrami. Conforme se observa é possível se obter uma relação linear com 

coeficiente de correlação elevado (R²=0,996) de tal maneira que os parâmetros M e N do 

modelo podem ser estimados para ser  M= 70,868 e N=2,852. 
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Figura 41 - Modelo de Nucleação e Crescimento para obtenção do Mo2C-5%Co. 

 

Fonte: Autoria Própria 

Os modelos de Shrinking Core também foram avaliados. A  Tabela 26 apresenta os 

dados da conversão da reação a 660°C, bem como o valor de t τ correspondente e o estimado 

por cada um dos modelos. O valor de τ foi considerado 120 minutos, tendo em vista a 

conversão alcançada de 100,2% a qual, levando em conta a precisão experimental, pode ser 

admitida como completa. 

Tabela 26 - Valores estimados de t/τ por cada um dos modelos cinéticos de controle da velocidade da 
reação usando as conversões determinadas por TOC. 

Experimental Modelo 

  
Reação Química Camada Gasosa Camada de produto 

t/ τ XB t/τ Calculado δ t/τ Calculado δ t/τ Calculado δ 

0,20 0,04 0,01 93,6 0,37 -87,0 0,03 83,0 

0,40 0,07 0,19 53,2 0,17 57,2 0,07 83,0 

0,60 0,11 0,33 44,5 0,07 89,0 0,10 83,0 

0,80 0,14 0,60 24,8 0,01 98,2 0,14 83,0 

1,00 0,18 0,67 32,7 0,00 100,0 0,17 83,0 
Fonte: Autoria Própria 

A Figura 42 apresenta a relação de concordância entre os dados experimentais e os 

previstos por cada um dos modelos de controle da velocidade de reação segundo o modelo de 

Shrinking Core 
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Figura 42 - Avaliação dos modelos de Shrinking Core para a obtenção do Mo2C-5%Co a 660°C. 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Pode-se observar que não se verifica a concordância em extensão apreciável, de 

nenhum dos modelos de núcleo não reagido ao verificado experimentalmente por TOC. De 

fato, o modelo de núcleo não reagido não se aplica a reações catalíticas e foi observado (por 

comparação com o processo realizado sem adição de dopante) que o cobalto adicionado age 

como promotor da reação de carbonetação. 

 

4.5  Conclusão 

 

Foi verificado por DR-X e MEV que o aumento da temperatura promoveu o aumento 

da velocidade da reação. Um aumento de 40°C promoveu uma diminuição de 50% do tempo 

requerido para a completa conversão(45 minutos a 700°C e 90 minutos a 660°C) para a 

obtenção do Mo2C.  

Ficou demonstrado, a partir do estudo realizado, que a formação do carbeto de 

molibdênio, ocorre segundo as seguintes etapas nas condições experimentais aqui utilizadas:  

MoO → Mo → Mo C 

As conversões das reações de obtenção do Mo2C e Mo2C-5%Co foram estimadas para 

a temperatura de 660°C por TOC. Foi verificada a concordância desses processos com o 

modelo cinético de Nucleação e Crescimento proposto por Avrami com parâmetros M= 12,86 

e N= 0,3459 para a obtenção de Mo2C e M=70,868 e N= 2,852 para a obtenção do Mo2C-

5%Co. 

A adição de dopante promoveu mudanças no processo de obtenção acelerando a 

reação de conversão do Mo metálico a Mo2C. Isso se comprovou pela verificação do aumento 

da velocidade de crescimento de grãos no processo com adição de dopante. Além disso, se 

verificou que os modelos de Núcleo Não Reagido não produziram concordância com os dados 

obtidos experimentalmente, tanto para a síntese de Mo2C quanto para a obtenção do Mo2C-

5%Co.  Essa não concordância entre o modelo do Núcleo Não Reagido e os dados 

experimentais aqui verificados foi atribuída, parcialmente, à geometria do sistema reacional 

utilizado, o qual não promove um contato íntimo entre as fases gasosa e sólida, e, em adição, 

à dimensão do material particulado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 



Capítulo 5 –Conclusões                                                                                         119 

 

 

Camila Pacelly Brandão de Araújo – Dezembro 2018                                                                Tese de Doutorado 

5. Conclusões 
 

Foi observado que a adição de cobalto promoveu alterações sobre a morfologia dos 

precursores utilizados para a obtenção dos óxidos dopados e os carbetos dopados, lhes 

conferindo cristalinidade. Se verificou que nos precursores cuja dopagem se deu por via 

sólida o padrão de espectroscopia de infravermelho indicava maior inserção do dopante 

devido a maior intensidade de ligações na região de número de ondas referente à interações 

metal-metal. 

Para os óxidos oriundos do tratamento térmico desses precursores dopados, se 

observou que os produzidos por via sólida foram produzidos com menor tamanho de cristalito 

(~30nm), maior retenção do dopante (δ~10%) e  com band-gaps ligeiramente inferiores 

(3,34eV) aos verificados para os óxidos cuja dopagem ocorreu por via úmida (dp~40nm, 

δ~30%, 3,36eV). Assim, tendo em vista que essas propriedades são fundamentais quando do 

uso desses materiais em aplicações fotocatalíticas, e para a confiabilidade de um processo 

industrial real, a metodologia de dopagem por via sólida se apresentou como uma rota mais 

consistente e interesse para a obtenção desses produtos. 

A dopagem por via sólida também se apresentou como uma rota produtiva mais 

robusta que a dopagem por via úmida para a obtenção de carbeto de molibdênio com adição 

de cobalto. Se verificou que os produtos da oriundos desse processo de adição de dopante 

promoveram um desvio angular no padrão de difração de maior magnitude, o que se associa a 

uma maior inserção do dopante na estrutura cristalina. Além disso, este método foi capaz de 

produzir carbetos com maior retenção do dopante na estrutura cristalina (δ~10%) e material 

particulado de tamanho aproximadamente igual ao produzido por dopagem por via úmida 

(~30nm). 

Na avaliação comparativa do comportamento cinético da reação de obtenção do Mo2C 

e Mo2C-5%Co foi verificada forte dependência da velocidade da reação com a temperatura. 

Se verificou que um aumento de 40°C na temperatura de reação promoveu uma diminuição de 

50% do tempo requerido para a completa conversão (45 minutos a 700°C e 90 minutos a 

660°C) na síntese do Mo2C. 

Ficou demonstrado, a partir do estudo realizado, que a formação do carbeto de 

molibdênio, ocorre segundo as seguintes etapas, nas condições experimentais aqui utilizadas:  

MoO → Mo → Mo C 
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As conversões das reações de obtenção do Mo2C e Mo2C-5%Co foram estimadas para 

a temperatura de 660°C por TOC. Foi verificada a concordância desses processos com o 

modelo cinético de Nucleação e Crescimento proposto por Avrami com parâmetros M= 12,86 

e N= 0,3459 para a obtenção de Mo2C e M=70,868 e N= 2,852 para a obtenção do Mo2C-

5%Co, o que comprova a ação do cobalto como acelerador da velocidade da reação.  

Como proposta para a continuidade dos estudos aqui realizados se sugere a avaliação 

dos efeitos de temperatura sobre a velocidade da reação, bem como o estudo da atividade 

catalítica dos sólidos produzidos nas reações a que se propõe; ou seja, reações fotocatalíticas 

com uso dos óxidos dopados como catalisadores na degradação de corantes; e reações de 

hidrotratamento com uso dos carbetos dopados para remoção de compostos sulfurados. 
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