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RESUMO
A busca incessante por novos combustíveis e fontes de energia, tais como o hidrogênio, está
intimamente conectada com o desenvolvimento de novos catalisadores. Embora o uso de
catalisadores em processos químicos seja um dos princípios da química verde, a sua produção
através dos métodos tradicionais não é. Sendo assim, visando obter catalisadores metálicos
suportados mais eficientes através de processos mais sustentáveis, uma alternativa que vem
ganhando notoriedade nos últimos anos é o emprego de plasmas em sua preparação. Neste
âmbito, a técnica de magnetron sputtering surge como um método não convencional de
obtenção de catalisadores. Baseado nisso, o presente trabalho consiste na preparação e
caracterização de catalisadores de Ni suportado em Al2O3 produzidos através do processo de
impregnação, secagem e calcinação (método convencional) e pela técnica de magnetron
sputtering (método alternativo), de modo a comparar a metodologia proposta com a rota
padrão de preparação de catalisadores metálicos suportados. A obtenção das amostras pela
técnica a plasma foi conduzida em diferentes tempos de processo sob as mesmas condições de
pressão, temperatura, atmosfera e tensão aplicada, sendo utilizados suportes com e sem a
presença de uma camada microporosa de alumina (washcoat) na superfície. As amostras
obtidas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura com emissão por efeito
de campo (MEV-FEG), espectroscopia de energia dispersiva (EDS), difração de raios-X
(DRX), espectroscopia Raman, espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS),
magnetômetro de amostra vibrante (VSM) e espectrofotometria ótica. Aspectos como
morfologia, composição química da superfície, fases e planos cristalinos presentes, tamanho
médio e dispersão dos cristalitos, interação entre a fase ativa e o suporte, comportamento
magnético e potencial catalítico foram avaliados. Os resultados obtidos permitiram verificar
que o washcoat não revestiu completamente a superfície do suporte e apresentou baixa
aderência ao mesmo. Já na ausência do washcoat, foi observada a tendência de formação de
um filme fino de Ni na superfície do suporte. Além disso, foi verificado que a superfície de
todos os catalisadores apresentou regiões metalizadas e regiões ricas em NiO, Ni(OH)2 e/ou
NiOOH, mas apenas as amostras sem washcoat obtidas por plasma não exibiram a presença
de moléculas de H2O e O2 adsorvidas na superfície. Diante dos resultados obtidos, foi
constatado que o plasma consiste em um processo mais rápido, simples e sustentável de
preparação de catalisadores metálicos suportados.
Palavras-chave: Plasma. Magnetron sputtering. Catalisadores metálicos suportados.

ABSTRACT
The unremitting search for new fuels and energy sources, such as hydrogen, is closely
connected with the development of new catalysts. Although the use of catalysts in chemical
processes is one of the green chemistry principles, its production using traditional methods is
not. Therefore, in order to obtain more efficient supported metal catalysts through more
sustainable processes, an alternative that has gained notoriety in recent years is the use of
plasmas in its preparation. In this context, the magnetron sputtering technique appears as an
unconventional method for catalysts obtention. Based on this, the present work consists in the
preparation and characterization of Ni catalysts supported on Al2O3 produced through
impregnation, drying and calcination processes (conventional method) and by magnetron
sputtering technique (alternative method), in order to compare the proposed methodology
with the standard route for supported metal catalysts preparation. Samples obtained by plasma
were achieved at different process times under the same conditions of pressure, temperature,
atmosphere and voltage, using supports with and without the presence of a microporous
alumina layer (washcoat) on the surface. The samples obtained were characterized by
scanning electron microscopy with field emission gun (SEM-FEG), energy dispersive
spectroscopy (EDS), X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, X-ray photoelectron
spectroscopy (XPS), vibrating-sample magnetometer (VSM) and optical spectrophotometry.
Aspects such as morphology, chemical composition of the surface, crystalline phases and
planes, average size and dispersion of crystallites, interaction between active phase and
support, magnetic behavior and catalytic potential were evaluated. The results obtained
allowed to verify that the washcoat did not completely cover the surface of the support and
has low adherence to it. In the absence of washcoat, the tendency of forming a thin Ni film on
the support surface was observed. In addition, it was found that the surface of all catalysts
presented metallized regions and regions rich in NiO, Ni(OH)2 and/or NiOOH, but only
samples without washcoat obtained by plasma did not show adsorbed H2O and O2 molecules
on the surface. Due to the results obtained, it was found that plasma consists in a faster,
simpler and more sustainable process for preparing supported metal catalysts.
Keywords: Plasma. Magnetron sputtering. Supported metal catalysts.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
Estudos acerca da utilização do hidrogênio como combustível (ou combustível
suplementar) para motores de combustão interna têm crescido mundialmente de forma notória
(CHAO et al., 2009; HORNG et al., 2009; HWANG, 2013). O hidrogênio pode melhorar o
rendimento da combustão e reduzir a duração da mesma, acarretando diretamente em menor
transferência de calor para as paredes dos cilindros, aumentando a eficiência do motor e
diminuindo o consumo específico de combustível e a emissão de poluentes (BROMBERG et
al., 1999; CHAO et al., 2009). Entretanto, o hidrogênio não é uma fonte de energia primária,
sendo necessário produzi-lo a partir de outros recursos, sejam eles renováveis (biomassa,
energia solar, hídrica, geotérmica) ou não renováveis (carvão, gás natural, energia nuclear)
por meio do emprego de energia elétrica ou térmica (CORBO; MIGLIARDINI; VENERI,
2011; EDWARDS et al., 2008).
A catálise heterogênea é o método mais utilizado para a produção de hidrogênio por
apresentar taxa de conversão de reagentes e seletividade significativamente maiores em
comparação com outros processos. Entretanto, reatores convencionais de produção de
hidrogênio não são apropriados para sistemas automotivos embarcados devido ao grande
tamanho e peso dos equipamentos (TAGHVAEI et al., 2013). Por conta disso, novos
catalisadores vêm sendo estudados para possibilitar a produção embarcada de hidrogênio,
sendo possível, inclusive, utilizar o calor rejeitado no escapamento como fonte de energia
para a reação de reforma (BANERJEE et al., 2015; LEUNG et al., 2010). Contudo, a
desativação dos catalisadores causada pela deposição de coque (resíduo carbonáceo),
sinterização ou envenenamento devido à alta temperatura requerida são barreiras enfrentadas
(DU et al., 2015).
Visando eliminar estes inconvenientes, novas técnicas de síntese vêm sendo
avaliadas. Uma alternativa que vem ganhando notoriedade nos últimos anos consiste no prétratamento, ou até mesmo síntese, de catalisadores suportados através de processos assistidos
por plasma, promovendo uma série de vantagens em relação aos catalisadores preparados
convencionalmente. Entre elas, é possível citar: componentes ativos mais dispersos; menor
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tempo e menor necessidade de energia na síntese; maior ativação, seletividade e tempo de
vida do catalisador (LEE et al., 2009; RAHEMI et al., 2013a; RAHEMI et al., 2013b; WANG
et al., 2013). Devido a estas características superiores, catalisadores metálicos suportados
preparados mediante o emprego de plasmas apresentam potencial para uma ampla gama de
aplicações, podendo ser utilizados em diferentes processos catalíticos (WANG et al., 2013).
Sob a influência do plasma, a nucleação e o crescimento de cristais durante a
preparação do catalisador são muito diferentes do processo térmico (método convencional).
Menos produtos químicos, menos energia e, em geral, menor tempo de processo são
necessários (WANG et al., 2018). Neste panorama, a técnica de magnetron sputtering é
bastante atrativa, pois é capaz de gerar um plasma estável por meio de um processo de fácil
controle e reprodutibilidade.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo geral
Avaliar o potencial da técnica a plasma de magnetron sputtering como rota
alternativa ao método de preparação convencional mediante a caracterização de catalisadores
de níquel suportado em alumina.
1.2.2 Objetivos específicos
•

Realizar a deposição de níquel sobre esferas de alumina através da técnica de
magnetron sputtering em atmosfera não reativa, adotando tempos distintos de
deposição de Ni sob as mesmas condições de temperatura, pressão e tensão;

•

Efetuar a deposição de níquel sobre esferas de alumina pelo método padrão de
preparação, utilizando um precursor a base de nitrato de níquel hexahidratado em fase
líquida e posterior emprego de processos térmicos;

•

Caracterizar

físico-quimicamente,

magneticamente

e

morfologicamente

os

catalisadores metálicos suportados preparados pelo método tradicional e pela técnica
de magnetron sputtering, comparando os resultados obtidos em cada processo;
•

Avaliar a atividade catalítica das amostras preparadas pelo método convencional e
pela técnica de magnetron sputtering por meio da degradação do azul de metileno em
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solução, de modo a comparar os resultados obtidos e validar a aplicabilidade dos
catalisadores produzidos pelo método a plasma.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 REAÇÕES CATALÍTICAS
A catálise de uma reação química consiste em modificar a sua cinética por meio da
adição de uma substância (catalisador) no sistema, sem alterar a composição e a
termodinâmica das reações (JOSHI; RANADE, 2016). A atuação de um catalisador
heterogêneo em um sistema reativo pode ser descrita por meio de conceitos simples. De forma
geral, a sua superfície estabiliza os intermediários reativos, aumenta a probabilidade de reação
devido à proximidade (especialmente quando a difusão superficial é rápida) e, por
consequência, diminui a energia de ativação, conforme ilustrado na Figura 1, aumentando
assim a taxa de reação (CATAPAN et al., 2015). O papel do catalisador se torna ainda mais
importante quando múltiplas reações são termodinamicamente viáveis, pois o mesmo é capaz
de determinar as vias de reação dominantes, bem como sua seletividade, taxas, produtos e
eficiência energética. Para que o processo catalítico seja o mais econômico possível, a área
total da superfície do catalisador deve ser maximizada (NEYTS; OSTRIKOV, 2015).
Figura 1 – Comparativo entre a energia de ativação de uma reação endotérmica com e sem o emprego
de um catalisador.

Fonte: adaptado de JOSHI; RANADE, 2016.

As três principais características químicas de um catalisador são a atividade,
seletividade e durabilidade. A atividade representa o incremento na taxa de reação na
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presença de um catalisador, sendo esta dependente das condições de reação, como
temperatura, pressão e carga de catalisador em relação aos reagentes, e das condições do
reator, como vazão de reagentes, área superficial do reator, entre outras (HORNG et al.,
2009). A seletividade, por sua vez, é a capacidade apresentada pelo catalisador de promover a
síntese de um determinado produto preferencialmente em relação a todos os produtos
possíveis. Em uma reação sem a presença de um catalisador seletivo, somente produtos com
menor energia livre são formados de modo espontâneo. A seletividade depende do tempo,
temperatura e demais parâmetros de reação (JOSHI; RANADE, 2016). Por fim, a
durabilidade também é uma característica primordial e está diretamente relacionada com a
desativação do catalisador. Com o tempo, o catalisador pode perder a sua atividade devido ao:
•

Envelhecimento/degradação térmica: mudanças na estrutura dos materiais que
constituem o catalisador;

•

Sinterização: aumento do tamanho médio dos cristalitos devido à coalescência de
pequenas partículas durante o uso do catalisador a alta temperatura, reduzindo assim a
sua área superficial;

•

Envenenamento: deposição de carbono, hidrocarbonetos de alto peso molecular ou
compostos/substâncias inibidoras que se ligam aos sítios catalíticos presentes na
superfície, limitando sua exposição ao meio reacional.
Em resumo, um bom catalisador deve fornecer uma taxa de reação suficientemente

alta sob as condições estabelecidas, demonstrar alta seletividade para o produto específico
desejado e sustentar sua atividade por um longo período. Além disso, é imprescindível que o
catalisador possa ser facilmente ativado antes do uso, uma vez que a maioria dos catalisadores
é produzida como óxido. Tais requisitos, entretanto, são bastante contraditórios. A alta
atividade catalítica, por exemplo, nem sempre pode ser combinada com boa estabilidade, pois
um catalisador estável pode ser difícil de reduzir (isto é, tornar-se ativo). A resistência
mecânica, por sua vez, é geralmente inerente aos catalisadores de alta densidade, que são
menos ativos que os catalisadores de alta porosidade por apresentarem menor área superficial
(LIU; VISSOKOV; JANG, 2002). Exemplos de processos de catálise, e os respectivos
catalisadores utilizados, encontram-se apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1 – Exemplo de processos comerciais de catálise utilizando catalisadores sólidos.

Processo catalítico

Catalisador comercial

Área de aplicação

Produção de ácido
sulfúrico pelo processo
de contato

Pt, V2O5

Fabricação de produtos químicos,
processamento de metais,
fertilizantes, explosivos e
medicamentos

Conversão de amônia
em ácido nítrico por
oxidação

Pt–Rh

Produtos químicos, explosivos,
fertilizantes, corantes, purificação de
metais e perfumes

Síntese de amônia a
partir de N2 e H2
(processo Haber)

Fe–Al2O3–K2O

Produtos químicos, fertilizantes,
pólvora e explosivos

Síntese de metanol a
partir de CO e H2

Cu/ZnO, ZnO/Cr2O3

Produtos químicos a granel e
combustíveis

Obtenção de
hidrocarbonetos pela
hidrogenação de CO

Fe, Co, Ni

Combustíveis automotivos e
solventes

Quebra de
hidrocarbonetos

Al2O3–SiO2

Combustíveis e detergentes

Alquilação de alcenos
com isobutano

AlCl3

Combustíveis de alta octanagem

Reforma,
desidrogenação e
isomerização de nafta

Pt/Al2O3

Combustíveis de alta octanagem

Hidrogenação de carvão
para hidrocarbonetos

Fe, Mo, Sn

Combustíveis

Oxidação de benzeno e
naftaleno

V2O5

Produtos químicos

Fonte: adaptado de JOSHI; RANADE, 2016.

2.1.1 Catalisadores suportados
Um catalisador suportado é aquele no qual a fase cataliticamente ativa está dispersa
sobre a superfície de um suporte inerte ou de uma segunda fase ativa (BURWELL JR., 1976).
Existem diversos fatores que justificam a utilização de um catalisador suportado ao invés de
um catalisador “puro”, podendo-se citar, por exemplo, a dispersão e estabilização de pequenas
partículas de metal (fase cataliticamente ativa) e redução de custo. Uma combinação adequada
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de fase ativa e suporte resulta em maior interação metal-suporte, menor temperatura de
redução e aumento da resistência à deposição de coque. No entanto, o efeito de cada
parâmetro no desempenho geral do catalisador é geralmente complexo, sendo frequentemente
necessário confrontar e balancear propriedades como atividade, estabilidade e facilidade de
ativação (ARAMOUNI et al., 2018).
2.1.1.1 Fase ativa
Estudos encontrados na literatura mostram que metais nobres como platina (Pt) e
ródio (Rh) apresentam notável atividade na conversão catalítica de metano (CH4), etanol
(C2H6O), propano (C3H8) e dióxido de carbono (CO2) em gás de síntese (H2 e CO) (AYABE
et al., 2003; CORTHALS et al., 2011; SILBEROVA; VENVIK; HOLMEN, 2005). Outros
metais nobres, tais como rutênio (Ru), paládio (Pd) e prata (Ag) também são passíveis de
utilização (FERNÁNDEZ et al., 2016; ROUIBAH et al., 2017). No entanto, o alto custo e a
disponibilidade restrita desses metais são as principais barreiras para seu uso em aplicações
catalíticas industriais, mesmo em catalisadores suportados.
Em decorrência disto, tem-se dado atenção significativa a catalisadores metálicos
suportados contendo metais de transição não nobres, especialmente níquel (Ni) e cobalto
(Co). Tanto os metais nobres quanto os metais não nobres supracitados apresentam a
capacidade de quebrar ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio, função indispensável
para conversão de hidrocarbonetos em H2 (HOU et al., 2015). Apesar de apresentar tendência
à aglutinação e sinterização em altas temperaturas e baixa resistência a desativação catalítica
pela deposição de coque, o níquel é amplamente utilizado em catalisadores metálicos
suportados devido ao seu baixo custo e alta disponibilidade em comparação aos metais nobres
(BARROSO-QUIROGA; CASTRO-LUNA, 2010; CORTHALS et al., 2011; ROUIBAH et
al., 2017).
Alta atividade e seletividade em catalisadores a base de Ni são alcançadas mediante a
utilização de diferentes suportes, incluindo céria, zircônia, alumina e sílica. Estes suportes
ajudam a retardar a sinterização das partículas de Ni devido a formação de compostos óxidos
com estrutura de espinélio (NiM2O4, onde M simboliza o elemento metálico presente no
suporte). Tal estrutura está diretamente relacionada com a obtenção de pequenas partículas de
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Ni ativo com forte interação com o suporte, garantindo assim um ótimo desempenho catalítico
nas condições de reação (ROUIBAH et al., 2017). Osaki e Mori (2001) constataram que,
abaixo de um tamanho crítico de partícula, a deposição de carbono em catalisadores
suportados de Ni diminui drasticamente durante a reforma a seco do metano. Ademais, vale
ressaltar que, apesar da maior formação de coque observada nos catalisadores de Ni e Co em
comparação aos de metal nobre, os catalisadores suportados de metais não nobres costumam
apresentar maiores taxas de conversão inicial, exceto quando comparados ao Rh
(ARAMOUNI et al., 2018).
2.1.1.2 Suporte
O desempenho de um catalisador não depende apenas da fase ativa, mas também do
suporte utilizado (ARAMOUNI et al., 2018). As principais características que governam a
seleção do suporte são a área de superfície e as propriedades físico-químicas. Este deve ser
estável e resistente a ataques químicos e a temperatura, de modo a apresentar propriedades
constantes nas condições de atuação (SCHMAL, 2011). Suportes com alta área de superfície
são desejáveis visando a dispersão da fase ativa, prevenindo aglomerações ou coalescência
das partículas responsáveis pela catálise e possibilitando assim o reuso do catalisador
suportado em ciclos sucessivos (ARAMOUNI et al., 2018; FERNÁNDEZ et al., 2016).
Tipicamente, espumas cerâmicas são utilizadas como material de suporte. Apesar de
seus custos de fabricação serem baixos devido à grande capacidade de produção, estes
suportes costumam apresentar resistência mecânica intermediária. Sendo assim, o uso de
esferas cerâmicas de pequeno diâmetro como suporte de metais cataliticamente ativos torna-se
uma alternativa interessante. Este tipo de catalisador suportado apresenta, em geral, alta
resistência mecânica e empacotamento otimizado e uniforme, garantindo bom contato entre a
fase ativa e os reagentes, apesar da menor área superficial (DELMON et al., 1979). Em
resumo, nenhuma das soluções citadas é isenta de inconvenientes, havendo em ambos os
casos a limitação da temperatura de uso, risco de envenenamento das partículas metálicas,
entre outros aspectos (ROMEO et al., 2007).
Defeitos estruturais, tais como vacâncias de oxigênio, desempenham um papel
substancial na modificação das propriedades interfaciais dos catalisadores, agindo como
locais reativos e aumentando a interação metal-suporte (CAO et al., 2018). Outro aspecto a
ser avaliado é a basicidade da superfície, característica esta que também contribui para o
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aumento da interação metal-suporte e da dispersão de partículas ativas de metal, prevenindo a
sua sinterização e facilitando a redução do catalisador, além de aumentar a resistência à
deposição de carbono (ARAMOUNI et al., 2018). A interação entre as espécies ativas e o
material de suporte afeta diretamente a estabilidade, redutibilidade e resistência a deposição
de carbono do catalisador.
2.1.1.3 Método convencional de obtenção de catalisadores suportados
Os catalisadores metálicos suportados são tradicionalmente preparados por
impregnação (mais comumente) ou co-precipitação de precursores iniciais de metais em fase
líquida sobre um suporte inerte (POELMAN et al., 2007). Tais técnicas, conhecidas como
rotas de preparação úmida, requerem uma combinação de várias operações unitárias,
incluindo a introdução do precursor metálico no suporte, secagem após deposição, calcinação
e, se necessário, redução do catalisador suportado obtido (LIU; VISSOKOV; JANG, 2002).
Este método, no entanto, apresenta algumas desvantagens intrínsecas. Uma delas é que íons
estranhos ou solvente podem ser incluídos na deposição, resultando em contaminação
indesejada (POELMAN et al., 2007). Além disso, outras adversidades inerentes ao processo
de calcinação são o longo tempo de tratamento, alta temperatura requerida, alto consumo de
energia e falta de controle do processo (ZHANG et al., 2000). Outro problema está no fato de
que a calcinação consiste na decomposição do sal de metal, formando partículas de óxido de
metal sobre o suporte. Entretanto, na maioria dos casos, apenas o metal livre apresenta efeito
catalítico, fazendo com que um processo posterior de redução dos catalisadores seja
necessário antes da reação (CHENG, 2008). Wang e Ruckenstein (2001) observaram os
efeitos da temperatura de calcinação para o catalisador de solução sólida de Co e MgO.
Adotando 500, 800 e 900 ºC como temperaturas padrão de calcinação, verificaram que a área
de superfície, a área metálica exposta e o grau de redução diminuem com o aumento desta
temperatura.
Atualmente, o hidrogênio é o redutor mais utilizado, exigindo cuidados especiais em
relação à sua produção, transporte, armazenamento e uso (LIU et al., 2014; ZHU et al., 2006).
O hidrogênio é um gás caro e explosivo, mas outros agentes redutores atualmente utilizados,
como o formaldeído, também não são baratos e geram muitos resíduos e subprodutos
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perigosos para o corpo humano e o meio ambiente (CHENG, 2008; LIU et al., 2014). Além
disso, o processo de redução por hidrogênio é normalmente realizado em altas temperaturas
(em torno de 500 °C para catalisadores a base de Ni, por exemplo), o que resulta em grandes
partículas metálicas heterogeneamente dispersas no suporte devido aos fenômenos de
aglomeração e coalescência (CHENG, 2008; SANTOS et al., 2004). Grandes sítios metálicos
induzem baixa atividade e baixa estabilidade do catalisador (WANG et al., 2013). O controle
adequado da temperatura, tempo, pressão e vazão do hidrogênio é crucial para o processo de
redução, impactando diretamente na atividade catalítica. Devido à variedade de catalisadores
metálicos suportados que podem ser produzidos, as condições de redução podem variar
significativamente para cada caso, tornando a redução de hidrogênio um processo complexo
(CHENG, 2008).
Logo, percebe-se que o estado atual das técnicas de preparação de catalisadores
metálicos suportados apresenta diversas oportunidades de melhoria (LIU; VISSOKOV;
JANG, 2002). O desenvolvimento de técnicas novas e ecologicamente corretas ainda é um
grande desafio (BRAULT, 2011). Diante deste cenário, a química verde surge como uma
vertente que busca evitar o uso de reagentes e solventes tóxicos e/ou perigosos em processos e
produtos químicos, reduzindo ou até mesmo eliminando a geração de resíduos e substâncias
nocivas (SHELDON; ARENDS; HANEFELD, 2007). Tais princípios devem ser alcançados
através de rotas que permitam ainda reduzir o tempo e o custo de preparação de catalisadores
e, se possível, aumentar sua eficiência e seletividade (BRAULT, 2011).
Em virtude dos obstáculos mencionados, o emprego de plasmas no âmbito da catálise
vem atraindo muita atenção (LIU; VISSOKOV; JANG, 2002). A preparação de catalisadores
metálicos suportados por plasmas não térmicos pode reduzir o tamanho dos sítios catalíticos,
melhorar sua dispersão e a interação metal-suporte com o uso de menos ou nenhum produto
químico perigoso. Essas melhorias, por consequência, acarretam no aumento da atividade e
estabilidade do catalisador. O plasma permite obter novos materiais cataliticamente ativos,
desenvolver novos processos de preparação, regenerar catalisadores usados e, principalmente,
fornece meios de melhorar o desempenho do catalisador simultaneamente a sua síntese (LIU
et al., 2006).
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2.2 PLASMA
O plasma é basicamente um gás ionizado, isto é, um meio eletricamente neutro em
nível macroscópico, constituído por íons, elétrons e espécies neutras (CHAPMAN, 1980). O
mesmo pode ser gerado pela aplicação de uma tensão contínua entre dois eletrodos imersos
em um gás a baixa pressão. Quando a diferença de potencial entre os eletrodos é suficiente
para romper a rigidez dielétrica do meio, ocorre a ionização do gás e a consequente geração
da descarga elétrica (FRIDMAN, 2008). Os processos de formação e manutenção do plasma
são descritos pelos elétrons primários e secundários. Os elétrons primários, inicialmente
presentes no gás em decorrência da ionização por radiação de fundo, são acelerados pelo
campo elétrico criado, resultando em importantes fenômenos, entre os quais pode-se destacar
as colisões inelásticas que geram excitação e ionização, conforme ilustrado na Figura 2. As
excitações, seguidas de relaxações com a emissão de radiação luminosa, são as responsáveis
pela luminescência da descarga. Já o processo de ionização é responsável pela constante
criação de novos elétrons e íons com o objetivo de manter o plasma (CHAPMAN, 1980). Em
decorrência da colisão destes íons com o cátodo, há a liberação de mais elétrons, estes
chamados de secundários. Sendo assim, tem-se um efeito cascata de geração de elétrons
provenientes tanto da ionização quanto do bombardeamento do cátodo, garantindo a
manutenção do plasma. Quando o número de elétrons é suficiente para produzir íons e
regenerar o número de elétrons perdidos em colisões com as paredes do reator e os eletrodos,
um regime estável é alcançado, ou seja, um equilíbrio é estabelecido entre a taxa de formação
de íons e a taxa de recombinação destes com elétrons do plasma. A partir deste estágio a
descarga é dita autossustentável (PESSOA, 2005).
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Figura 2 – Representação de colisões inelásticas responsáveis pela (a) ionização e (b) excitação com
posterior relaxação.

Fonte: elaborado pelo autor.

Em geral, a energia média dos elétrons é menor do que a energia requerida para
ionizar as partículas do gás. Os processos de ionização são possíveis porque os elétrons
apresentam uma distribuição de energia. Se assumirmos uma distribuição de MaxwellBoltzmann com base na temperatura dos elétrons Te (dada em kelvin), temos a função
distribuição:
𝜀

𝑓(𝜀) = 𝐴 𝑒

(−𝑘 𝑇 )
𝑒

(1)

onde A é uma constante de normalização, k é a constante de Boltzmann (1,3807 x 10-23 J/K) e
ε é a energia dos elétrons. O gráfico da distribuição obtida a partir da equação 1 é
representado na Figura 3. Os elétrons de alta energia na cauda da função distribuição são os
responsáveis pelos processos de ionização, permitindo que o plasma seja gerado e sustentado
(PESSOA, 2005).
Figura 3 – Distribuição de Maxwell-Boltzmann de energia dos elétrons em um gás fracamente
ionizado.

Fonte: adaptado de PESSOA, 2005.
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A temperatura do plasma é determinada pela energia média das espécies. Sendo
assim, por se tratarem de sistemas multicomponentes, os plasmas são capazes de exibir uma
ampla faixa de temperaturas. Os elétrons, por serem mais leves, são facilmente acelerados ou
desacelerados pelo campo elétrico, adquirindo energia cinética durante seu livre caminho
médio e perdendo uma parcela da mesma em colisões com partículas pesadas (CHAPMAN,
1980). Logo, a temperatura dos elétrons no plasma é inicialmente maior que a das partículas
pesadas, mas dependendo da diferença de potencial aplicada e da pressão, a contínua
ocorrência de colisões entre elétrons e partículas pesadas pode equilibrar as temperaturas
(FRIDMAN, 2008). Deste modo, com base na temperatura das espécies presentes no plasma,
o mesmo pode ser classificado em térmico ou não-térmico. O plasma térmico está em um
regime de equilíbrio, isto é, todas as espécies (elétrons, íons e espécies neutras) possuem a
mesma temperatura, sendo esta, consequentemente, a temperatura do gás. Já o plasma não
térmico está em um regime de não-equilíbrio termodinâmico em que a temperatura dos
elétrons (Te) é muito maior do que a das demais espécies presentes no plasma, o qual
permanecem basicamente a temperatura ambiente. Em decorrência disso, a temperatura do
gás (Tg) pode se manter tão baixa quanto a temperatura ambiente, conforme ilustrado na
Figura 4, pois a massa dos elétrons é da ordem de 104 vezes inferior à dos demais
constituintes do plasma (SOETHE, 2009).
Figura 4 – Influência da pressão na temperatura do plasma fracamente ionizado.

Fonte: adaptado de ELENBAAS et al., 1965.
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Verifica-se, portanto, que processos assistidos por plasma em pressão subatmosférica
podem estar essencialmente distantes do equilíbrio termodinâmico, fornecendo concentrações
altas de espécies quimicamente ativas e energéticas (elétrons, íons, átomos, radicais e fótons)
ao mesmo tempo em que mantém a temperatura do gás tão baixa quanto a temperatura
ambiente (FRIDMAN, 2008). Por meio destas características, o plasma permite acelerar
processos químicos tradicionais, aumentando sua eficiência e, muitas vezes, estimulando a
ocorrência de reações químicas difíceis de serem produzidas com a química convencional
(CHEN et al., 2017).
Diferentes tipos de plasmas não-térmicos podem ser gerados com base no sistema
utilizado, na pressão aplicada e na geometria dos eletrodos. A descarga luminescente, por
exemplo, é uma descarga de baixa pressão com cargas negativas e positivas aceleradas por
uma fonte CA, CC ou RF em direção ao cátodo e ao ânodo de modo a gerar diversos efeitos
no volume de descarga e nas paredes do reator, tais como dissociação e ionização do gás,
recombinação de cargas, fotoexcitação, sputtering, emissão de elétrons secundários, etc. Já a
descarga corona consiste em uma descarga não homogênea, podendo ser iniciada à pressão
atmosférica usando geometrias de eletrodos não idênticos, como um eletrodo plano e outro na
forma de arame (TAGHVAEI et al., 2017). Neste caso, a curvatura da pequena ponta do
eletrodo de arame é responsável pelo alto campo elétrico necessário para ionizar as moléculas
neutras. A descarga de barreira dielétrica (DBD), por sua vez, permite combinar o grande
volume de excitação da descarga luminescente com as características de alta pressão da
descarga corona, sendo que, neste caso, uma camada dielétrica recobre pelo menos um dos
eletrodos de modo a limitar a corrente e impedir a transição da descarga de corona para
microarcos. Uma vez que a descarga é iniciada, a carga se acumula no dielétrico e forma um
campo elétrico oposto ao dos eletrodos, gerando microdescargas em regiões cuja carga é
suficiente para a ruptura da descarga. A duração destes pulsos está relacionada à pressão, às
propriedades do gás e ao material dielétrico aplicado (LIU et al., 2006).
No plasma, conforme já discutido, são encontrados elétrons e íons, sendo que os
elétrons apresentam maior mobilidade devido a sua menor massa, difundindo radialmente
para longe do volume de plasma e deixando o meio com um potencial levemente positivo
(CHAPMAN, 1980). A variação do potencial elétrico a partir dos eletrodos, considerando o
catodo negativamente polarizado pela fonte de tensão externa e o ânodo aterrado (potencial
zero), é apresentada na Figura 5. Estas regiões, conhecidas como bainha catódica e anódica
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respectivamente, apresentam características distintas da região de plasma (FRIDMAN, 2008).
No processamento de materiais, a região de bainha é de grande interesse, pois é nela que
ocorrem a maioria dos processos colisionais que modificam a estrutura da superfície da
amostra (PESSOA, 2005). A maior variação de potencial recai sobre a região de bainha
catódica devido a polarização externa. Por consequência, a queda de potencial na região do
ânodo é muito baixa, sendo da ordem de magnitude do potencial de ionização do gás (isto é,
15,8 eV no caso do argônio, por exemplo) (NASSER, 1971).
Figura 5 – Variação do potencial elétrico em um reator de plasma. Vp simboliza o potencial do plasma
e -V o potencial da fonte externa.

Fonte: adaptado de CHAPMAN, 1980.

Um corpo sólido eletricamente isolado e imerso em um plasma adquire, inicialmente,
carga negativa devido a maior mobilidade dos elétrons e consequente acúmulo dos mesmos
em sua superfície. Tal carregamento acarreta em uma perturbação na distribuição de íons e
elétrons no plasma, de modo que os elétrons começam a ser repelidos e os íons passam a ser
atraídos pelo substrato suspenso (CHAPMAN, 1980). Em decorrência disto, o potencial de
polarização da amostra em relação ao potencial do plasma é negativo, conforme ilustrado na
Figura 6. Com o tempo, este sólido tende a atingir um equilíbrio eletrostático, na qual o fluxo
de espécies carregadas negativamente é igual ao fluxo de espécies carregadas positivamente,
gerando um potencial flutuante. Sendo assim, é criada uma região de bainha entre o plasma e
a amostra cuja queda de potencial favorece o impacto de íons positivos (PESSOA, 2005).
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Figura 6 – Esquema ilustrativo do potencial flutuante.

Fonte: elaborado pelo autor.

O potencial elétrico através da bainha influencia diretamente a energia com a qual os
íons atingem o corpo em potencial flutuante, sendo esta energia cinética, na ausência de
colisões, equivalente ao potencial da bainha catódica medido em relação ao potencial de
plasma (CHAPMAN, 1980). Entretanto, experimentalmente, a energia dos íons é menor que o
potencial aplicado pela fonte (DEPLA; MAHIEU, 2008). Logo, as interações plasmasuperfície são determinadas, em grande parte, pela distribuição do campo elétrico no plasma
e, especialmente, na bainha, além de parâmetros como tensão aplicada, pressão, composição
química do gás, entre outros (WANG et al., 2018).
2.2.1 Sputtering
Alguns fenômenos característicos oriundos do bombardeamento iônico do cátodo
(alvo) encontram-se ilustrados na Figura 7. A energia do íon e a natureza do alvo são fatores
determinantes para a ocorrência de eventos como: reflexão de íons, ejeção de elétrons
secundários do alvo, penetração de íons no alvo (fenômeno conhecido como implantação
iônica), rearranjo da estrutura cristalina do material devido ao impacto (mudança na posição
dos átomos na rede, criação de vacâncias e defeitos cristalinos), colisão em cadeia do íon com
os átomos do alvo podendo ocorrer ejeção de alguns desses átomos, entre outros efeitos. Este
último fenômeno consiste no sputtering ou pulverização catódica (CHAPMAN, 1980). O
processo de sputtering pode ser conduzido por meios puramente físicos, utilizando gases
nobres, ou por meios físicos e químicos utilizando gases denominados reativos (N2, O2, H2,
entre outros) ou uma mistura de gases nobres e reativos (DUARTE, 2010).
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Figura 7 – Fenômenos característicos oriundos do bombardeamento iônico.

Fonte: adaptado de ROHDE; MÜNZ, 1991.

Os elétrons, pelo fato de não apresentarem massa suficiente, e os átomos neutros,
pelo fato de não serem energéticos o suficiente, raramente arrancam átomos das superfícies.
Sendo assim, o processo de sputtering apenas apresentará rendimentos significativos quando
o bombardeamento da superfície for efetuado por íons energéticos. O rendimento de
sputtering depende da energia e da massa da partícula incidente, do ângulo de incidência da
partícula em relação à superfície, do material da superfície, da orientação cristalina do
material a ser bombardeado, entre outros fatores (ROTH, 2001). De modo geral, o rendimento
de sputtering γ é definido como:

𝛾=

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

(2)

A Tabela 2 ilustra o rendimento de sputtering apresentado por alguns materiais ao
serem bombardeados por íons de argônio a 600 V.
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Tabela 2 – Rendimento de sputtering obtido através do bombardeamento por íons de argônio
acelerados por uma tensão de 600 V. Destaque aos materiais utilizados no presente trabalho.

Alvo
Be
Al
Si
Ti
V
Cr
Fe
Co

γ
0,56
0,83
0,54
0,45
0,55
1,05
0,97
0,99

Ni

1,34

Cu
Ge
Zr
Nb
Mo
Ru
Rh
Pd
Ag
Hf
Ta
W
Os
Ir
Pt
Au

2,00
0,82
0,42
0,42
0,54
0,67
0,77
1,32
1,98
0,39
0,30
0,32
0,41
0,46
0,70
1,18

Alvo

γ

Al2O3

0,18

SiO2
TiO2
V2O3
Cr2O3
Fe2O3
ZrO2
Nb2O5
In2O3
SnO2
Sb2O5
Ta2O5

1,34
0,96
0,45
0,18
0,71
0,32
0,24
0,57
0,96
1,37
0,15

Alvo
CdS
GaAs
GaP
GaSb
InSb
SiC

γ
1,20
0,90
0,95
0,90
0,55
1,80

Fonte: adaptado de KONUMA, 1992.

Quanto maior for a massa e/ou a energia do íon incidente, maior tende a ser o
rendimento de sputtering. Se a energia do íon incidente é menor que a energia de ligação dos
átomos que constituem o material do alvo, o rendimento será nulo e se manterá assim até que
a mesma seja atingida. A energia de ligação corresponde à energia mínima a ser fornecida aos
átomos da rede cristalina para que estes possam se deslocar de suas posições e,
consequentemente, serem ejetados do alvo (SOUZA, 2007). A partir desse limiar, o
rendimento de sputtering cresce até um valor máximo, ocorrendo posteriormente uma queda
em virtude de a alta energia do íon incidente favorecer a implantação do mesmo no alvo
(CABALA, 2013). A Figura 8, elaborada com base no modelo matemático proposto por
Yamamura e Tawara (1996), ilustra este fenômeno para um alvo de níquel, destacando a
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região de trabalho tipicamente adotada em processos de preparação de catalisadores
suportados por plasma não térmico. Observa-se um limiar de 22 eV, um máximo em 25 keV e
uma região de declínio lento a partir do máximo.
Figura 8 – Curva representando o comportamento do rendimento de sputtering do níquel em função da
energia dos íons de argônio.

Fonte: elaborado pelo autor.

2.2.2 Magnetron sputtering
O processo de magnetron sputtering advém de uma simples modificação no método
de bombardeamento iônico utilizado no processo de sputtering convencional, na qual, neste
caso, existe um sistema composto por ímãs posicionados atrás do cátodo (alvo) (SOETHE,
2009). Este arranjo magnético origina um campo de indução com geometria fechada,
conforme ilustrado na Figura 9, ou parcialmente fechada, que representam as geometrias
desbalanceadas do tipo I e II reportadas por Window e Savvides (1986). Como os elétrons se
movimentam ao longo das linhas de campo, ocorre a diminuição da sua difusão para as
paredes do reator (DUARTE, 2011). Logo, a principal finalidade deste campo magnético é
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aprisionar os elétrons secundários, mantendo-os próximos ao cátodo e proporcionando assim
um aumento significativo da taxa de ionização do plasma. Como consequência, tem-se maior
quantidade de átomos ejetados do alvo por sputtering devido ao maior bombardeamento do
mesmo por íons (SOETHE, 2009).
Figura 9 – Esquema ilustrativo da técnica de magnetron sputtering.

Fonte: adaptado de SPALVINS, 1986.

Em um sistema magnetron, os elétrons emitidos pelo cátodo são acelerados na
bainha catódica devido ao campo elétrico E, assim como em sistemas de sputtering
convencional. No entanto, devido à presença de um campo magnético, ocorre uma curvatura
na trajetória desses elétrons em uma órbita helicoidal em decorrência do surgimento de forças
de Lorentz perpendiculares às linhas de campo magnético e à direção de deslocamento da
partícula (DUARTE, 2010). Matematicamente, esta força é expressa pela equação:
F = q . (E + v × B) … … … … … … … … … … … … … … . (3)
onde F é a força de Lorentz, q é a carga elétrica da partícula, E é magnitude do campo
elétrico, v é a velocidade da partícula e B é a magnitude do campo magnético. O surgimento
desta força implica na aceleração das partículas carregadas, sendo esta inversamente
proporcional à sua massa. Para campos magnéticos tipicamente aplicados em magnetron
sputtering (da ordem de 102 Gauss), somente os elétrons são afetados, pois os íons apresentam
massa muito maior (CHAPMAN,1980).
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Devido ao aumento do confinamento dos elétrons secundários, altas densidades de
plasma podem ser alcançadas com baixos valores de pressão (cerca de 0,1 Pa), resultando no
aumento da energia média dos átomos arrancados do cátodo em virtude da diminuição do
espalhamento por colisão. Isso implica na otimização de parâmetros como taxa de deposição e
difusão dos átomos no substrato, além de prevenir a formação de arcos (DUARTE, 2010;
LIMA, 2009). Ademais, enquanto parâmetros típicos de sistemas magnetron apontam para
uma corrente no alvo de 5 A mediante tensão catódica de 500 V, sistemas de sputtering
convencional apontam para correntes da ordem de 0,5 A aplicando-se uma tensão catódica de
2.500 V (ROSSNAGEL; WESTWOOD; CUOMO, 1990).
Por meio do uso de sistemas de magnetron sputtering, é possível manter uma
descarga em baixas pressões, baixas tensões e altas correntes. Além disso, o fato de a região
de ionização (plasma) se restringir à área próxima da superfície do alvo, evitando a perda de
íons e elétrons para as paredes da câmara, permite a obtenção de taxas de ionização do plasma
de até 103 vezes maior que no sputtering convencional (SPALVINS, 1986). Logo, a técnica
de magnetron sputtering é bastante atrativa para a síntese física de catalisadores suportados
em virtude de a aplicação do campo magnético no cátodo formar um plasma altamente
estável, promovendo um processo de fácil controle e alta reprodutibilidade.
2.2.3 Preparação de catalisadores suportados por plasmas não térmicos
O emprego de plasmas não térmicos na preparação de catalisadores metálicos
suportados é considerado um método promissor devido à baixa necessidade de energia e
capacidade de induzir reações físicas e químicas a temperaturas relativamente baixas
(CHENG, 2008; LIU et al., 2006). O plasma pode ser usado em qualquer etapa de obtenção
do catalisador, incluindo a síntese do suporte, deposição da fase ativa, redução (ativação) ou
até mesmo na regeneração de catalisadores desativados (WANG et al., 2018). Através do
emprego de plasmas no processo de preparação de catalisadores, são obtidas estruturas que
induzem um desempenho superior em comparação com os métodos térmicos tradicionais, na
qual maior conversão de reagentes e seletividade pode ser alcançada apenas por meio do
aumento do tempo de contato dos reagentes com o catalisador ou mediante a elevação da
temperatura de reação (TSIPOURIARI; ZHANG; VERYKIOS, 1998; WANG et al., 2018).
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Técnicas de deposição física dificilmente são adotadas como método de síntese de
catalisadores suportados. Entretanto, elas oferecem certas vantagens sobre as rotas químicas
clássicas, como maior controle do processo e da quantidade de metal depositada, alta
reprodutibilidade e boa adesão da fase ativa sobre o suporte (POELMAN et al., 2007; ZOU;
ZHANG; LIU, 2006b). Além disso, em comparação com a preparação convencional de
catalisadores metálicos suportados, o uso de processos assistidos por plasma permite obter (1)
alta dispersão da espécie ativa; (2) menor energia requerida no processamento do material; (3)
maior ativação, seletividade e tempo de vida (durabilidade) do catalisador produzido; (4)
tempo de preparação reduzido (LIU; VISSOKOV; JANG, 2002).
Neste âmbito, a deposição por sputtering surge como potencial alternativa aos
métodos tradicionais de obtenção de catalisadores suportados (WANG et al., 2018). Devido à
complexidade da física dos plasmas e às suas características multidisciplinares, o mecanismo
de interação entre as espécies do plasma e o precursor do catalisador ainda não está claro (DU
et al., 2015). Acredita-se que cada partícula metálica depositada sobre o suporte se encontra
carregada por milhares de elétrons. Esses elétrons podem ser aprisionados, formando bainhas
ao redor das partículas. Com isso, o fluxo de elétrons presente no plasma gera uma forte força
repulsiva, ao mesmo tempo que fortes repulsões de Coulomb existem entre os elétrons
aprisionados na mesma partícula. Sob tal condição, as ligações das ilhas metálicas são
possivelmente alongadas ou distorcidas, sendo estas facilmente divididas se colididas por
espécies energéticas (LIU et al., 2006; PENG et al., 2015). A Figura 10 ilustra tal mecanismo,
na qual o uso de processos assistidos por plasma permite a obtenção de catalisadores
suportados com clusters metálicos menores e mais dispersos (CHUNG; CHANG, 2016; DU
et al., 2015).
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Figura 10 – Mecanismo de obtenção de sítios ativos pequenos e altamente dispersos sobre o suporte do
catalisador, na qual (a) forma-se uma região de bainha sobre as partículas depositadas, acarretando em
(b) deformação devido à forte repulsão interna e externa e consequente (c) fragmentação dos sítios em
virtude do bombardeamento por espécies energéticas.

Fonte: adaptado de LIU et al., 2006.

Outro ponto a ser destacado é o fato de que as reações em plasma são muito mais
dinâmicas do que aquelas que ocorrem na preparação térmica convencional, induzindo a
rápida nucleação de cristais sobre o suporte. Pelo fato de o plasma não térmico ser operado
em baixas temperaturas, inclusive a temperatura ambiente, o crescimento de cristais é lento,
ajudando a produzir catalisadores com partículas pequenas e altamente dispersas. O maior
refino e dispersão das partículas metálicas suportadas favorece a criação de mais sítios ativos
(DAS et al., 2017). Tais partículas, por estarem altamente carregadas eletricamente,
contribuem para uma maior interação metal-suporte e, consequentemente, maior resistência à
sinterização e a deposição de coque durante as reações (LIU et al., 2016). Desta forma, têm-se
catalisadores com maior estabilidade, inclusive sob condições de reação mais severas (LEE et
al., 2009; RAHEMI et al., 2013b; WANG et al., 2013). Além disso, mesmo com a realização
posterior do processo de calcinação, a fase ativa estará presente ao longo da superfície do
suporte na forma de partículas menores e mais dispersas em relação às visualizadas após a
calcinação direta do catalisador metálico suportado (WANG et al., 2018).
Durante o sputtering, a estrutura do catalisador pode ser alterada por redução,
oxidação, reestruturação da rede, formação de vacâncias de oxigênio, entre outros processos.
A ocorrência de tais fenômenos depende de parâmetros como geometria do reator,
composição do gás, temperatura de tratamento, tensão aplicada e geometria do catalisador
(CHUNG; CHANG, 2016). Dependendo da configuração dos eletrodos e da condição de
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operação, os plasmas não térmicos podem ser muito diferentes. Ademais, o desenvolvimento
de um catalisador com alta atividade catalítica, seletividade, estabilidade e resistência a
desativação e sinterização deve levar em consideração a fase ativa, o suporte e o promotor (se
necessário) utilizados, a estrutura a ser obtida e, consequentemente, os métodos de preparação
a serem adotados (JANG et al., 2019).
A descarga luminescente e a descarga de barreira dielétrica são as configurações de
plasma não térmico mais empregadas na preparação de catalisadores (LIMA, 2009). Jin et al.
(2014) verificaram que, comparado com o catalisador de Ni/Al2O3 preparado pelo método
tradicional, as amostras de Ni/Al2O3 preparadas pela técnica de DBD em H2 após
impregnação e sem calcinação subsequente exibem maior atividade, estabilidade e resistência
a deposição de carbono. Tais resultados foram atribuídos ao menor tamanho das partículas de
Ni, gerando mais sítios ativos. Rahemi et al. (2013a) compararam morfologicamente
catalisadores suportados de Ni/Al2O3–ZrO2 com e sem tratamento a plasma por descarga
luminescente a temperatura ambiente, adotando como parâmetros de processo tensão de 1000
V, corrente de 0,1 A, pressão na faixa de 100 a 200 Pa e atmosfera rica em Ar. Foram
realizados 3 ciclos de tratamento de 15 minutos cada. Os pesquisadores verificaram que, sem
o tratamento, as partículas metálicas de Ni encontram-se dispostas na forma de grandes
aglomerados, com formatos irregulares. Já os catalisadores tratados por plasma apresentaram
uma distribuição mais uniforme de partículas metálicas, sendo estas significativamente
menores, resultando em maiores interfaces de contato e uma morfologia mais homogênea.
Em outro estudo, Rahemi et al. (2013b) avaliaram amostras de Ni/Al2O3 e Ni/Al2O3–
CeO2 com e sem tratamento a plasma por descarga luminescente (utilizando os mesmos
parâmetros do estudo supracitado) e observaram comportamento idêntico. Além disso, por
meio de análises de DRX, identificaram o surgimento de picos de NiO e NiAl2O4 levemente
mais largos nas amostras tratadas por plasma, o que indica a presença de partículas menores e
mais dispersas. Outro ponto observado foi o aumento dos picos de NiAl2O4 e redução dos
picos de NiO em comparação as amostras não tratadas, indicando que o plasma melhora a
interação entre as partículas de Ni e o suporte de Al2O3.
Wang et al. (2013), através da técnica de XPS, verificaram que a cobertura
superficial de Ni, determinada pela relação atômica de Ni/Si na superfície de catalisadores
suportados de Ni/SiO2–Mg, foi de 0,054 e 0,043 para as amostras com e sem tratamento a
plasma, respectivamente. O tratamento realizado consistiu em descarga luminescente de N2 a
temperatura ambiente aplicando uma tensão de 100 V, corrente de 0,1 A e pressão de 50 Pa
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por 2 horas. Levando em consideração que a quantidade total de Ni nessas duas amostras era a
mesma, nota-se que a amostra tratada com plasma apresentou maior dispersão de Ni do que a
amostra apenas calcinada. Esse resultado é consistente com o trabalho publicado por Zhu et
al. (2008), que confirmou que o tratamento com plasma enriqueceu a dispersão de NiO na
superfície dos catalisadores suportados de Ni/Al2O3. Neste caso, o tratamento foi realizado a
temperatura ambiente em um sistema de descarga luminescente utilizando Ar, tensão de 900
V e pressão na faixa de 100 a 200 Pa. As amostras foram submetidas a 5 ciclos de tratamento
de 10 minutos cada.
Zou et al.(2006a) verificaram por meio de imagens obtidas em Microscópio
Eletrônico de Transmissão (MET) que os sítios de Ni podem apresentar diferentes
morfologias dependendo dos processos de síntese utilizados. As partículas de Ni presentes nos
catalisadores suportados de NiO/Ta2O5 e NiO/ZrO2 obtidos pela rota tradicional têm uma
forma esférica, com diâmetro médio de 35 nm. No caso das amostras tratadas com plasma, as
partículas de níquel são elipsoidais, apresentando largura e altura média de 25 nm e 15 nm,
respectivamente. Tal fato é decorrente do mecanismo ilustrado na Figura 10. Além disso, os
pesquisadores notaram que os processos tradicionais de preparação de catalisadores
suportados acarretam na difusão dos átomos de Ni. Este fenômeno, no entanto, não foi
observado no catalisador tratado por plasma. A Figura 11 ilustra os resultados supracitados.
Figura 11 – Estrutura interfacial produzida pelo (a) método tradicional e (b) pelo método do plasma.

Fonte: adaptado de ZOU; LIU; ZHANG, 2006a.

Zhang et al. (2000) relataram que o plasma fornece resultados benéficos quando
utilizado em substituição ao processo térmico de calcinação para a ativação do catalisador
suportado de Ni/α-Al2O3. O suporte de alumina foi impregnado com uma solução de nitrato
de níquel e seco a 110 °C durante 5 horas, apresentando um teor de níquel de 10%. Em
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seguida, um plasma de radiofrequência (f = 13,56 MHz) de argônio, com pressão de 650 Pa
foi empregado durante 25 minutos para a decomposição do Ni(NO3)2 adsorvido em Ni2O3 e,
posteriormente, um plasma de hidrogênio à mesma frequência e pressão foi aplicado durante
65 minutos visando reduzir o catalisador, isto é, converter as partículas de Ni2O3 em NiO e,
subsequentemente, de NiO em Ni. O catalisador preparado por plasma apresentou melhor
atividade e estabilidade em comparação com o catalisador preparado convencionalmente,
permitindo obter um aumento na conversão de CH4 durante a reação de oxidação parcial do
gás natural de 3 a 5% para a faixa de temperatura de reação utilizada (750 a 870 °C). Além
disso, o tempo total de processamento do catalisador suportado foi significativamente inferior,
sendo apenas 1,5 horas de tratamento a plasma, enquanto na preparação convencional do
catalisador, adotou-se 10 horas de calcinação a 900 ºC e 1 hora de redução a 600 ºC.
Em resumo, a utilização do plasma não térmico como método de preparação de
catalisadores de metais de transição suportados permite obter maior dispersão da fase ativa,
interação metal-suporte, atividade a baixa temperatura, resistência a deposição de coque e
estabilidade para muitas reações como, por exemplo, reforma a seco, reforma a vapor,
oxidação parcial, entre outras (CHENG, 2008; LIU et al., 2016). Além disso, esta técnica é
geralmente rápida, ajudando a economizar energia e reduzir o custo do processo (LIU et al.,
2016). Outro aspecto muito importante acerca do emprego do plasma é a sua capacidade de
redução, não se limitando a gases redutores. Dependendo dos materiais envolvidos, plasmas
de gases como Ar, He e N2 podem apresentar efeito redutor similar ao H2, gerando assim um
processo simples, fácil e seguro à temperatura ambiente com baixa necessidade de energia
(LIU et al., 2006; ZHANG et al., 2000).
Entretanto, o fato de o suporte utilizado ser comumente um material poroso implica
em uma barreira ainda não superada pelo método de preparação por plasma de catalisadores
metálicos suportados, no qual a deposição da fase ativa ocorre predominantemente em poros
mais externos. Ademais, a quantidade de pesquisas neste âmbito ainda é escassa. Um estudo
efetuado por Zhang et al. (2016) sugere que as espécies de plasma podem ser formadas dentro
dos poros de catalisadores estruturados cujo tamanho dos poros é superior à 10 μm. Em
pesquisa recente do presente autor (SANTOS; CATAPAN; DUARTE, 2018), visando a
obtenção de catalisadores suportados de Fe/Al2O3, fragmentos de espumas de alumina com 26
poros/cm e tamanho médio de poros de 300 μm foram imersas em plasma de descarga
luminescente e recobertas por partículas de Fe em um reator usando 43,4 sccm de Ar por 2
horas com temperatura de 450 °C, pressão de 130 Pa e tensão de 650 ± 12 V. Apesar do
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tamanho dos poros, foi observada a deposição de ferro apenas nos poros mais externos,
conforme ilustrado na Figura 12. Tal fato, contudo, não permite constatar que o plasma não
foi capaz de penetrar nos poros mais internos, mas sim que as partículas de Fe bombardeadas
em direção ao suporte não apresentavam acesso aos mesmos devido a colisões e consequente
deposição em poros mais externos. Para a obtenção de catalisadores suportados de alto
desempenho, é desejável que toda a superfície livre do suporte seja recoberta de modo
uniforme por sítios ativos altamente dispersos.
Figura 12 – Aspecto visual dos fragmentos de espuma de Al2O3 após o tratamento a plasma.

Fonte: adaptado de SANTOS; CATAPAN; DUARTE, 2018.

2.3 COMPORTAMENTO MAGNÉTICO DOS MATERIAIS
O magnetismo é uma característica básica de qualquer material e está diretamente
correlacionado com a temperatura de uso. As propriedades magnéticas dos materiais têm sua
origem na estrutura eletrônica dos átomos. Logo, dependendo do comportamento apresentado
pelo material ao ser submetido a um campo magnético externo, é possível classificá-lo como
ferromagnético,

paramagnético

antiferromagnéticos

ou

e ferrimagnéticos,

diamagnético.
os quais

Há

também

apresentam

os

materiais

domínios magnéticos

permanentes e definidos mesmo na ausência de um campo magnético externo, conforme
ilustrado na Figura 13. Os materiais antiferromagnéticos se caracterizam por possuírem
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momentos de dipolo magnético antiparalelos, resultando em uma magnetização total nula. Já
no caso dos materiais ferrimagnéticos, apesar de também apresentarem momentos de dipolo
magnético antiparalelos, estes não se cancelam, havendo, portanto, uma leve magnetização
inerente ao material. Esta magnetização macroscópica pode ser amplificada mediante a
aplicação de um campo magnético externo. Contudo, ao contrário dos materiais
ferromagnéticos, estes não são capazes de reter tal magnetização após a remoção do campo
magnético externo, conforme será descrito a seguir.
Figura 13 – Representação do comportamento dos domínios magnéticos de materiais (a)
ferromagnéticos, (b) antiferromagnéticos e ferrimagnéticos, (c) diamagnéticos e paramagnéticos, bem
como a (d) curva de histerese magnética característica de materiais ferromagnéticos.

Fonte: adaptado de TAPEINOS, 2018.

Os materiais ferromagnéticos, como o ferro e o níquel, são aqueles que possuem alta
concentração de átomos com momento de dipolo magnético permanente (ou simplesmente
“átomos magnéticos”), se alinhando na mesma direção do campo magnético externo. A
elevada concentração desses domínios magnéticos permite a interação mútua entre eles,
resultando em materiais com elevada magnetização e capazes de reter tal propriedade após a
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retirada do campo magnético externo. Entretanto, essa característica é dependente da
temperatura, pois acima de um determinado valor, conhecido como temperatura de Curie, o
material deixa de ser ferromagnético. Em contrapartida, os materiais paramagnéticos e
diamagnéticos apresentam magnetização muito fraca em relação ao campo magnético externo
e só podem ser confirmados com equipamentos muito sensíveis. Em materiais como o
alumínio, a concentração de átomos magnéticos é relativamente menor em comparação com
os materiais ferromagnéticos. Logo, mesmo se alinhando paralelamente ao campo magnético
externo, a magnetização retida é baixa. Esse caso dá origem aos materiais paramagnéticos, na
qual após a remoção do campo externo, os domínios se desalinham novamente devido a
agitação térmica do meio. Já nos materiais diamagnéticos, como a alumina, não existe
domínio magnético permanente como nos materiais ferromagnéticos e paramagnéticos.
Nesses materiais, a aplicação de um campo magnético externo induz o surgimento de um
momento magnético antiparalelo, gerando uma magnetização onde o material é repelido pelo
campo externo.
Outro ponto a se destacar é que, nos materiais ferromagnéticos, a curva de
desmagnetização não é igual à de magnetização. Esse fenômeno é denominado histerese e
encontra-se ilustrado na Figura 13d. Conforme comentado anteriormente, o material
inicialmente no estado desmagnetizado (ponto 1), é magnetizado ao ser submetido a ação de
um campo magnético externo. Quando o aumento da intensidade do campo magnético
aplicado H torna-se incapaz de aumentar a indução magnética B do material, a saturação
magnética é alcançada (ponto 2). Nesse ponto, todos os domínios magnéticos estão alinhados
na mesma direção. Se o campo externo for retirado, o material não retorna imediatamente à
condição inicial (magnetização nula), ou seja, ele ainda apresentará certa magnetização, sendo
essa denominada de magnetização remanente (ponto 3). Para levar o material ao estado
desmagnetizado novamente, é necessário inverter o campo externo e aumentar sua intensidade
até um valor conhecido como campo coercitivo (ponto 4) (CALLISTER JR, 2007;
REZENDE, 2004). Ademais, a razão entre a indução magnética B do material e o campo
magnético aplicado H aplicado é denominada de suscetibilidade magnética (μ) (CALLISTER
JR, 2007).
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2.3.1 Propriedades magnéticas de materiais utilizados na síntese de catalisadores
metálicos suportados
Metais de transição não nobres tipicamente utilizados como fase ativa em
catalisadores metálicos suportados, tais como Ni e Co, são materiais ferromagnéticos. Apesar
do comportamento dos domínios magnéticos de um material dependerem, principalmente, do
campo magnético aplicado, da estrutura atômica e da orientação cristalográfica, o tamanho e a
geometria das partículas da fase ativa em catalisadores metálicos suportados também
influenciam tal característica (GOBBI; MORENO; ZAMIR, 2008; GÓMEZ-POLO et al.,
2008). Jeong et al. (2007) verificou que partículas de níquel com tamanho médio inferior a 18
nm apresentam comportamento superparamagnético, isto é, magnetização similar a um
material ferromagnético, mas sem o fenômeno de histerese característico, de modo que o
material se apresenta magnetizado apenas na presença de um campo magnético externo
(assim como um material paramagnético). A Figura 14 ilustra a diferença entre o
superparamagnetismo e os três tipos mais comuns de comportamento magnético discutidos no
tópico anterior. Com relação ao suporte, a alumina, material comumente selecionado para esta
finalidade, é diamagnética. Esta, por sua vez, tem influência direta no tamanho, forma e
distribuição da fase ativa, podendo inclusive modificar o ciclo de histerese, a saturação e o
comportamento magnético dos sítios catalíticos (NASIRI; KHAKI; SHAHTAHMASSEBI,
2016).
Figura 14 – Representação das curvas de comportamento magnético de materiais ferromagnéticos,
diamagnéticos, paramagnéticos e superparamagnéticos sob a influência de um campo externo.

Fonte: adaptado de TAPEINOS, 2018.
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A aplicação mais difundida de catalisadores suportados com propriedades
magnéticas consiste em seu emprego para separação do próprio catalisador do sistema
reacional, de modo a possibilitar a sua recuperação e posterior reuso. Sendo assim, grande
parte dos estudos encontrados na literatura são direcionados à sistemas de catálise
homogênea, isto é, quando o catalisador e os reagentes se encontram no mesmo estado físico
(ROSSI; GARCIA; VONO, 2012). Entretanto, outras aplicações, tais como a fotocatálise
heterogênea e a ozonização catalítica heterogênea, visando a degradação de poluentes,
também são reportadas (CICCOTTI, 2014). Além de influenciarem diretamente a gama de
aplicações possíveis, as propriedades magnéticas das fases constituintes dos catalisadores
metálicos suportados impactam fortemente na interação metal-suporte, podendo acarretar em
modificações relacionadas ao tamanho, distribuição e estabilidade dos sítios catalíticos
(ROSSI; GARCIA; VONO, 2012).

50

3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 MATERIAIS
Esferas de alumina comerciais com diâmetro médio de 0,6 ± 0,2 mm foram utilizadas
como suporte. Com relação a fonte de níquel (fase cataliticamente ativa), dois precursores
distintos foram empregados. O primeiro, destinado a produção de catalisadores metálicos
suportados pelo método convencional (rota térmica), consiste em uma solução de sal de
níquel com concentração de 2,5 M, precursor este idêntico ao utilizado no estudo
desenvolvido por Palm et al. (2020). O cálculo da quantidade de sal necessária para a
obtenção da solução com a concentração desejada foi realizado através da equação:
𝑀=

𝑚
𝑀𝑀 . 𝑉

(4)

em que M é a concentração molar da solução (em mol/L), m é a massa de sal necessária (em
g), MM é a massa molar do sal (em g/mol) e V é o volume de solução desejado (em L). Sendo
assim, a solução de precursor foi preparada a partir da mistura de 20 ml de água deionizada
com 14,54 g de nitrato de níquel hexahidratado (Ni(NO3)2.6H2O) com 97% de pureza,
fornecido pela empresa VETEC, e posterior agitação manual até a dissolução do sal. A
mensuração da quantidade de sal adicionada foi aferida através da utilização de uma balança
analítica Shimadzu ATX224. Já para a produção de catalisadores metálicos suportados pelo
método alternativo de magnetron sputtering, um disco de níquel comercialmente puro (UNS
N02200) com aproximadamente 100 mm de diâmetro e 3 mm de espessura, comercializado
pela Multialloy Metais e Ligas Especiais Ltda., foi utilizado como precursor da fase ativa.
As esferas de alumina utilizadas como suporte dos catalisadores metálicos obtidos
pelo método convencional foram revestidas, antes da impregnação, por uma camada de
recobrimento poroso (washcoat) a base de pó de alumina com granulometria de 2 μm
comercializado pela Almatis (produto CT3000 LS SG). Esta camada teve o objetivo de
aumentar a eficiência de impregnação devido a ação capilar induzida, bem como garantir o
aumento da área superficial do suporte de modo a permitir maior dispersão da fase ativa a ser
depositada. Já no método alternativo, por se tratar de uma deposição física, esferas de alumina
com e sem camada de washcoat foram utilizadas, pois nesse caso o seu emprego visa apenas o
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aumento da área superficial. A Tabela 3 apresenta a composição química dos materiais
citados.
Tabela 3 – Composição química dos materiais utilizados.

Esferas de alumina

Pó de alumina
(CT3000 LS SG)

Nitrato de níquel
hexahidratado

Al2O3

92 %

Al2O3

99,8 % Ni(NO3)2. 6H2O

SiO2

<7%

Na2O

0,03 %

CaO+MgO

<2%

Fe2O3

Fe2O3

< 0,1 %

-

Disco de níquel

> 97 %

Ni

99 %

Co

< 0,01 %

Co

< 0,15 %

0,015 %

Cu

< 0,002 %

Mn

< 0,35 %

SiO2

0,015 %

Fe

< 0,005 %

Cu

0,40 %

-

MgO

0,040 %

Pb

< 0,001 %

Fe

0,35 %

-

-

CaO

0,015 %

Zn

< 0,05 %

-

-

-

-

-

-

Cl

< 0,003 %

-

-

-

-

-

-

SO4

< 0,01 %

-

-

Fonte: elaborado pelo autor.

3.2 MÉTODOS
3.2.1 Produção do washcoat e recobrimento das esferas de alumina
A pasta de alumina (washcoat) para recobrimento das esferas foi obtida com base na
metodologia proposta por Palm et al. (2020). A Tabela 4 apresenta a composição da pasta
produzida. Primeiramente, o pó de alumina e a água destilada foram pesados em uma balança
analítica Shimadzu ATX224 e posteriormente misturados. Em seguida, a solução obtida foi
mantida sob agitação a 900 RPM por 1 hora utilizando um agitador magnético SP-160 da
marca SP Labor. Na sequência, foram adicionados o defloculante (silicato de sódio) e o ácido
nítrico na solução, o qual permaneceu sob agitação por mais 2 horas. Por fim, foi realizado o
ajuste do pH da pasta para valores da ordem de 4,0 a 4,5, conforme sugerido por Agrafiotis e
Tsetsekou (2000b), de modo a assegurar a viscosidade adequada para recobrimento. O pH foi
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controlado com auxílio de um medidor de pH Tecnal TEC-5 e utilizando soluções de
hidróxido de sódio (NaOH) 0,1M e de ácido clorídrico (HCl) 0,1M.
Tabela 4 – Composição química da pasta de alumina (washcoat) em percentual de massa.

Composto

Massa (%)

Alumina 2 μm

40

Silicato de sódio

1

Ácido nítrico

1

Água destilada

58

Fonte: elaborado pelo autor.

Antes de ser aplicado o washcoat, as esferas foram secas a 110 °C por 1 hora, com
rampa de aquecimento de 3 °C/min e fluxo de ar de 50 cm³/min, em um forno Fortelab FT1200/H/V. O recobrimento foi realizado através da imersão e agitação manual por 1 minuto
das esferas em um béquer contendo 5 ml da solução. Para separação (filtragem), a pasta com
as esferas foi vertida em uma peneira de 250 mesh. Em seguida, as esferas recobertas foram
encaminhadas novamente ao forno para secagem, a 110 °C por 1,5 horas com rampa de
aquecimento de 3 °C/min, e calcinação, a 600 °C por 2 horas com rampa de aquecimento de 6
°C/min. Ambas as etapas foram realizadas com vazão de ar de 50 cm³/min. O teor de
recobrimento (TR) foi mensurado pela diferença das massas das esferas antes (m1) e após
(m2) a aplicação do washcoat, conforme equação 5, com auxílio de uma balança analítica
Shimadzu ATX224.

%𝑇𝑅 = (

𝑚2 − 𝑚1
) x 100
𝑚2

(5)

3.2.2 Preparação de catalisadores metálicos suportados pelo método convencional: rota
térmica
A metodologia adotada na preparação de catalisadores metálicos suportados de
Ni/Al2O3 pelo método convencional foi idêntica a utilizada por Palm et al. (2020), na qual as
esferas, após recobertas pelo washcoat, foram imersas na solução de sal de níquel com
concentração de 2,5 M por 16 horas. Em seguida, após retirar o excesso de solução com
auxílio de uma peneira de 250 mesh, as esferas impregnadas foram submetidas a secagem, a
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150°C por 12 horas com rampa de aquecimento de 3 °C/min, e calcinação, a 600 °C por 2
horas com rampa de aquecimento de 6 °C/min. No presente estudo, estas amostras foram
nomeadas como “catalisador padrão”. O teor de metal (TM) presente na superfície das esferas
foi calculado de modo análogo ao teor de recobrimento de washcoat (equação 5), sendo que,
neste caso, adotou-se a massa antes e após os processos de impregnação, secagem e
calcinação como valores de m1 e m2, respectivamente. Tais valores foram obtidos por meio de
uma balança analítica Shimadzu ATX224.
3.2.3 Preparação de catalisadores metálicos suportados pelo método alternativo:
magnetron sputtering
Catalisadores metálicos suportados de Ni/Al2O3 (com e sem washcoat) foram obtidos
através da técnica de magnetron sputtering utilizando o reator localizado no Laboratório de
Plasmas, Filmes e Superfícies da Universidade do Estado de Santa Catarina (LPFS/UDESC).
O reator, conforme ilustrado na Figura 15, consiste em um sistema de vácuo composto por
duas bombas mecânicas ligadas a uma bomba turbomolecular, sendo uma em série e outra em
paralelo. A bomba mecânica é responsável por efetuar o vácuo primário, até 10-2 Torr (1,3
Pa), sendo possível, posteriormente, baixar a pressão até 10-5 Torr (10-3 Pa) com auxílio da
bomba turbomolecular. No interior do reator são posicionados, frente a frente, o magnetron e
o porta amostra. O disco de níquel puro citado no item 3.1 foi preso ao magnetron, atuando
como cátodo da descarga para a criação do plasma, enquanto as paredes do reator
desempenharam a função de ânodo. O porta amostra, por sua vez, estava em potencial
flutuante.
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Figura 15 – Esquema ilustrativo do reator de magnetron sputtering.

Fonte: adaptado de SCHOLTZ et al., 2015.

Devido a geometria esférica do substrato a ser recoberto, foi utilizado como porta
amostra um disco de cobre de 100 mm de diâmetro contendo cavidades circulares de 10 mm
de diâmetro e 3 mm de profundidade. Uma máscara móvel (shutter) acoplada ao porta
amostra permitiu a exposição gradativa de uma ou mais cavidades ao plasma, protegendo as
demais durante a deposição. Desta forma, foram obtidos 2 tipos distintos de amostras de
catalisadores metálicos suportados de Ni/Al2O3, isto é, (i) com e (ii) sem washcoat recobrindo
o suporte, sob as mesmas condições de pressão base, atmosfera e corrente, sem a necessidade
de abertura do reator e consequente quebra do vácuo. A máscara móvel também garante a
proteção das amostras durante a pré-descarga para a limpeza do alvo, evitando assim
possíveis contaminações.
Foram adotados como parâmetros iniciais de processo vazão de 2,5 ± 0,2 sccm de
Ar, pressão de 3,0 ± 0,1 mTorr, tensão de 508 ± 16 V e temperatura ambiente, acarretando em
uma taxa de deposição de Ni de 120 nm/min. Este valor foi mensurado utilizando um
perfilômetro mecânico Bruker modelo DektakXT Stylus Profiler presente no Laboratório de
Óptica e Filmes Finos, também da UDESC Joinville (LOFF/UDESC) e um substrato plano de
Si parcialmente exposto ao plasma durante 5 minutos, sendo a avaliação da espessura da
camada de Ni realizada conforme ilustrado na Figura 16. Com auxílio do shutter, foram
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obtidas amostras com deposição de Ni durante 1, 3 e 5 minutos. Contudo, é importante
ressaltar que não foi possível recobrir toda a superfície das esferas pelo fato de as mesmas
permanecerem em repouso ao longo do processo, acarretando em regiões menos acessíveis
para as partículas de Ni. Ademais, antes da realização do procedimento, as esferas de alumina
com e sem washcoat foram submetidas a um processo de limpeza, sendo imersas em um
recipiente com álcool isopropílico e mantidas em um limpador ultrassônico modelo VR
Ultrasonic por 10 minutos em temperatura ambiente.
Figura 16 – Determinação da espessura do filme através de um perfilômetro mecânico.

Fonte: adaptado de DUARTE, 2010.

O teor de metal depositado sobre as esferas durante o processo de magnetron
sputtering foi mensurado, analogamente a equação 5, pela diferença das massas antes (m1) e
após (m2) o processo a plasma para as amostras sem e com washcoat. Os valores de massa
utilizados nos cálculos foram obtidos com auxílio de uma balança analítica Shimadzu
ATX224.
3.2.4 Verificação da atividade catalítica
Visando avaliar e comparar o desempenho catalítico dos catalisadores metálicos
suportados de Ni/Al2O3 preparados através da rota térmica e pela técnica de magnetron
sputtering, ensaios de degradação de azul de metileno em solução foram realizados, sendo a
variação da concentração da solução posteriormente analisada através da técnica de
espectrofotometria ótica. Para tal, 5 ml de solução aquosa de azul de metileno (concentração
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51,5 mg/L) foram colocados em um béquer, de modo que a superfície da solução permaneceu
a 4 cm de distância de uma fonte de radiação ultravioleta (UV) constituída por uma lâmpada
de mercúrio de 8 W. Em seguida, 20,4 ± 0,2 mg de catalisador (concentração 4,1 g/L) foram
imersas na solução, permanecendo esta sob agitação constante de 300 RPM a temperatura
ambiente ao longo do processo catalítico. Para cada amostra de catalisador, adotou-se 3 horas
como tempo padrão de ensaio. Além disso, 5 mL da solução pura (isto é, sem a presença de
catalisador) foram expostos à radiação UV de modo a mensurar o efeito desta, isoladamente,
na degradação (mudança de concentração) do azul de metileno. O experimento montado
encontra-se ilustrado na Figura 17.
Figura 17 – Experimento estabelecido para a análise da atividade catalítica dos catalisadores obtidos.

Fonte: elaborado pelo autor.

3.2.5 Caracterizações
3.2.5.1 Microscopia eletrônica de varredura com emissão por efeito de campo (MEV-FEG) e
espectroscopia de energia dispersiva (EDS)
O microscópio eletrônico de varredura permite avaliar a morfologia da superfície dos
materiais através do uso de um feixe concentrado de elétrons de alta energia que, ao serem
desacelerados pela amostra sólida, geram elétrons secundários e retroespalhados, além de
fótons, raios-X, luz visível, elétrons Auger e calor, conforme apresentado na Figura 18. Os
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elétrons secundários são preferíveis para analisar a morfologia e a topografia das amostras
pelo fato de permitirem a obtenção de uma imagem tridimensional, enquanto os elétrons
retroespalhados são mais utilizados para ilustrar contrastes de composição em amostras
multifásicas, ou seja, para rápida discriminação de fases (GOLDSTEIN et al., 2003). Para a
realização de caracterizações que requerem aumento superior a 10.000x, é comum usar um
microscópio eletrônico que apresenta um cátodo com emissão por efeito de campo (FEG –
Field Emission Gun) presente no canhão de elétrons, permitindo assim obter feixes mais
estreitos e, consequentemente, melhor resolução espacial (BUSCA, 2014).
Figura 18 – Sinais gerados pela interação do feixe de elétrons com diferentes regiões da amostra em
um MEV-FEG.

Fonte: adaptado de AKHTAR et al., 2018.

As análises de MEV-FEG foram efetuadas em um microscópio eletrônico de
varredura com emissão por efeito de campo JEOL, modelo JSM-6701F, presente no
Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura da Universidade do Estado de Santa
Catarina (MEV/UDESC), operando com uma diferença de potencial de 5 kV. As imagens
foram obtidas com aumentos variando de 1.000 a 3.500x. Antes da realização das análises, as
amostras foram metalizadas com uma fina camada de ouro de modo a garantir a adequada
condução de corrente elétrica para a obtenção das imagens.
Por fim, avaliações de EDS foram realizadas no mesmo equipamento para
microanálise da composição química da superfície das amostras. Através da coleta dos raios-
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X característicos gerados na interação feixe-amostra, é possível obter picos relativos aos
elementos presentes na superfície do sólido, gerando espectros e mapas de composição
química da região explorada (BUSCA, 2014; SCHMAL, 2011).
3.2.5.2 Difração de raios-X (DRX)
A técnica de DRX permite avaliar as fases cristalográficas e mensurar o tamanho
médio dos cristalitos de um material sólido. Seu princípio está baseado na incidência de
radiação eletromagnética de baixo comprimento de onda (da ordem de ângstrons) sobre a
superfície de uma amostra e posterior detecção do feixe refratado pelos átomos da rede
cristalina. A partir desse processo de espalhamento, é possível ainda determinar a orientação
dos planos cristalinos do material, pois cada orientação cristalográfica possui um ângulo de
difração distinto. Tal distinção é obtida através da lei de Bragg (equação 6), cuja teoria
correlaciona o comprimento de onda do feixe incidente com a distância entre os planos
adjacentes e o ângulo de difração. Matematicamente:
n λ = 2 d sen(θ).............................................................(6)
onde n é a ordem de reflexão (1ª, 2ª, 3ª, ... ordem de reflexão), λ é o comprimento de onda do
feixe incidente, d é a distância entre os planos adjacentes e θ é o ângulo do feixe incidente ou
refletido em relação ao plano responsável pelo espalhamento. A Figura 19 apresenta ilustra o
fenômeno de difração de raios-X descrito pela lei de Bragg.
Figura 19 – Diagrama esquemático da difração de raios-X por um cristal.

Fonte: adaptado de WASEDA; MATSUBARA; SHINODA, 2011.
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As análises de DRX foram realizadas em um difratômetro PANalytical, modelo
Empyrean, disponível no Laboratório de Plasmas e Processos do Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (LPP/ITA), operando com tensão de 40 kV e corrente de 40 mA. As medidas
foram efetuadas utilizando a radiação Kα do Cu e adotando uma variação de ângulo 2θ entre
20 e 80°, com passo de 0.02º e tempo de contagem fixo de 1 segundo por passo. Após o
tratamento dos dados, as fases cristalinas foram identificadas comparando os picos de difração
obtidos com as fichas JCPDS (Joint Committe on Powder Diffraction Standards) e artigos
presentes na literatura.
O tamanho médio dos cristalitos foi avaliado através da equação de Scherrer
(equação 7) utilizando os dados obtidos nas análises de DRX. Sendo assim, tem-se que:

𝐿=

0,89 𝜆
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . … . (7)
𝛽 cos (𝜃)

onde L é o tamanho do cristalito, λ é o comprimento de onda de raios-X (1,5406 Å para Cu
Kα) e β é a largura do pico à meia altura.
3.2.5.3 Espectroscopia Raman
A espectroscopia Raman é uma técnica de caracterização capaz de fornecer
informações detalhadas sobre os níveis de energia vibracional dos materiais devido ao
fenômeno inelástico de dispersão da luz, o qual permite o estudo de rotações e vibrações
moleculares, possibilitando avaliar a composição química e a estrutura microscópica da
amostra (LOBO et al., 2005). A análise é efetuada mediante a incidência de um laser sobre o
material, na qual os fótons interagem com a estrutura molecular da amostra em estudo através
de colisões, ocasionando perturbações e excitações de moléculas no estado fundamental para
um estado virtual. O estado virtual consiste em um estado de energia não estável com curto
“tempo de vida”. Como consequência, há o espalhamento inelástico da radiação em virtude do
relaxamento molecular, conforme ilustrado na Figura 20, sendo este identificado através da
modificação da direção e do comprimento de onda da radiação difusa em relação a radiação
incidente. Tal diferença de comprimento de onda é chamada de deslocamento Raman e
consiste em uma característica intrínseca de cada material (HÖFELMANN, 2013).
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Figura 20 – Representação dos processos de excitação e dispersão Raman a nível dos estados
eletrônicos.

Fonte: elaborado pelo autor.

As análises de espectroscopia Raman foram realizadas em um espectrômetro da
marca Horiba, modelo LabRAM Evolution, disponível no Laboratório de Plasmas e Processos
do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (LPP/ITA), utilizando um laser de estado sólido de
Nd:YAG de 2 dobras de 532 nm, e uma lente objetiva com aumento de 100x. Todas as
medições foram realizadas ao ar e à temperatura ambiente, na faixa de 100 a 1000 cm-1.
3.2.5.4 Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS)
A técnica de XPS consiste, resumidamente, na incidência de raios-X com energia hf
(onde h é a constante de Planck, isto é, 6,63 x 10-34 J.s, e f é a frequência da radição) sobre a
superfície de um sólido, excitando os elétrons e fornecendo energia suficiente para o seu
desprendimento e posterior emissão com energia cinética (EC), conforme ilustrado na Figura
21. A diferença entre estas duas energias corresponde a energia de ligação (EL) do elétron
emitido, ou seja:
EL = h𝑓 − Ec ..........................................................(8)
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Figura 21 – Ilustração do efeito fotoelétrico característico da técnica de XPS.

Fonte: adaptado de NELI, 2000.

Por meio desta energia de ligação, é possível identificar os elementos constituintes
do material e seus estados químicos. Ademais, mediante avaliação da área dos picos oriundos
do espectro resultante da análise, é possível estimar a quantidade relativa destes elementos na
superfície do sólido até aproximadamente 3 nm de profundidade (BUSCA, 2014;
NASCENTE, 2010).
As análises de XPS foram efetuadas em um espectrômetro Thermo Scientific, modelo KAlpha, presente no Laboratório de Plasmas, Filmes e Superfícies da Universidade do Estado
de Santa Catarina (LPFS/UDESC) visando obter o arranjo químico da superfície catalítica e
avaliar os orbitais atômicos e estados de valência dos elementos. Para a realização dos
ensaios, foi utilizada a radiação Kα do alumínio como fonte excitadora, com energia de
1486,6 eV, pass energy de 20 eV, passo de 1,0 eV para as curvas survey (varredura completa)
e 0,025 eV para a banda de valência e os orbitais O1s, Al2p e Ni2p de cada amostra, com spot
size de 100 μm. As análises foram conduzidas em ultra alto vácuo (pressão base de 10-7 mbar)
e os espectros obtidos foram deconvoluídos e caracterizados. Cada espectro é constituído
pelos pontos médios obtidos após 10 varreduras. Ademais, o fundo foi subtraído com o
método de Shirley e as deconvoluções foram realizadas como uma soma de funções
gaussianas e lorentzianas, sendo a contribuição máxima da lorentziana fixada em 30% com χ2
< 1.
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3.2.5.5 Magnetômetro de amostra vibrante (VSM)
O magnetômetro de amostra vibrante (conhecido como VSM em virtude do termo
em inglês vibrating-sample magnetometer) consiste em um equipamento utilizado para medir
a magnetização de uma amostra. Tal técnica de caracterização magnética foi criada por S.
Foner e se tornou o magnetômetro mais utilizado nos laboratórios por seu funcionamento
simples, alta sensibilidade e baixo custo (SAMPAIO et al., 2000). Seu princípio está baseado
no fornecimento de corrente elétrica para as bobinas de um eletroímã que, por consequência,
gera um campo magnético onde está localizada a amostra, conforme mostra a Figura 22,
sendo esta então magnetizada. A movimentação da amostra presente na extremidade de uma
haste rígida produz, após a magnetização, um campo induzido que é detectado por um
vibrador presente na extremidade oposta desta mesma haste.
Figura 22 – Detalhamento do VSM.

Fonte: adaptado de SAMPAIO et al., 2000.

As medições de magnetização foram realizadas em um VSM modelo EV9 da marca
Microsense, disponível no Laboratório de Filmes Finos e Superfícies da Universidade Federal
de Santa Catarina (LFFS/UFSC). As amostras foram embaladas em fita de Teflon e
armazenadas em copos de vidro, sendo estes fixados em uma haste de vidro para vibração a
75 Hz. A varredura foi realizada entre -10.000 e +10.000 Oe (-1.0 e +1.0 T) com passos de
500 Oe (entre -10.000 até -2.500 Oe e +2.500 até +10.000 Oe) e 200 Oe (entre -2.500 e
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+2.500 Oe). Deve-se ressaltar que, antes de cada medição, as amostras foram pesadas com o
objetivo de determinar a magnetização por unidade de massa (mA.m²/kg).
3.2.5.6 Espectrofotometria ótica
A espectrofotometria é um método utilizado para mensurar a capacidade de um
composto ou solução de absorver ou transmitir luz. A técnica de caracterização, pautada na
análise da intensidade de um feixe de luz em função do seu comprimento de onda, permite
quantificar a concentração de substâncias químicas conhecidas. O funcionamento do
equipamento consiste na emissão de luz por uma lâmpada e posterior fracionamento da
mesma por um prisma (monocromador) nos comprimentos de onda que a compõem. O
comprimento de onda selecionado é então direcionado para a amostra, sendo parte desta luz
absorvida e parte transmitida e/ou refletida. A redução da intensidade luminosa é medida por
uma célula fotoelétrica cujo sinal de saída depende da intensidade da luz que incidiu sobre ela
(HARRIS, 2010). Quanto mais concentrada for a solução, maior será a absorção de luz e,
consequentemente, menor será a transmitância. Neste panorama, espectros de transmitância e
absorbância das amostras podem ser obtidos na região do ultravioleta (UV), visível e
infravermelho próximo (NIR), conforme Tabela 5.
Tabela 5 – Classificação da radiação eletromagnética de acordo com o comprimento de onda.

Radiação

Comprimento de onda
(nm)

Ultravioleta

100 – 380

Visível

380 – 780

Infravermelho próximo

780 – 1 x 106

Fonte: adaptado de SLINEY et al., 2012.

Sendo assim, amostras de 2 ml de solução de azul de metileno antes e após o teste de
avaliação da atividade catalítica, conforme exposto no tópico 3.2.4, foram caracterizadas
quanto a sua transmitância utilizando um espectrofotômetro de duplo feixe da marca Jasco,
modelo V570, presente no Laboratório de Medições de Superfícies Ópticas do Instituto de
Estudos Avançados (IEAv). A análise foi realizada para comprimentos de onda na faixa de
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220 a 1370 nm (isto é, 0,91 a 5,64 eV), abrangendo assim os espectros UV-Visível-NIR, com
velocidade de varredura de 400 nm/min. Cubetas de quartzo, limpas com álcool etílico PA em
ultrassom e posteriormente secas em mufla, foram utilizadas como porta amostra. Visando
eliminar possíveis interferências de sinal em virtude da refração, reflexão ou absorção de luz
pela própria cubeta, o equipamento foi zerado utilizando a amostra da solução “virgem”, isto
é, sem a influência da radiação UV e dos catalisadores.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.1 ÁREA DE SUPERFÍCIE ESPECÍFICA E TEOR DE WASHCOAT
Adotando a premissa de que as esferas de alumina utilizadas como suporte na
preparação de catalisadores de Ni/Al2O3 são esferas perfeitas em seu estado puro, e sabendo
que o diâmetro médio das mesmas é de 0,6 mm nesta condição, é possível calcular a área de
superfície específica (As) do suporte. Sendo assim, com base na razão entre a área de
superfície teórica de uma esfera (Ae) e a massa média mensurada (0,447 mg) com auxílio de
uma balança analítica Shimadzu ATX224, obteve-se através da equação 9 uma área de
superfície específica de 2,5 x 10-3 m²/g. Este valor, entretanto, pode não ser real, uma vez que
o simples desnivelamento dos grãos presentes na superfície das esferas de alumina e demais
variações topográficas podem influenciar na área de superfície específica.

𝐴𝑠 =

𝐴𝑒 4𝜋𝑟 2
=
… … … … … … … … … … … … … … . (9)
𝑚
𝑚

Visando avaliar a acurácia do valor de área de superfície específica calculado, foi
realizada a comparação entre o volume teórico das esferas (determinado com base no valor de
densidade padrão de 3,95 g/cm³ informado pelo fornecedor) e o volume real médio das
esferas mensurado via imersão em um béquer com água destilada. Diante disso, foi verificado
que o volume teórico calculado para uma esfera (0,1132 mm³) encontra-se muito próximo ao
volume real médio (0,1126 mm³). Matematicamente, para uma esfera perfeita, é possível
verificar que a sua área de superfície está diretamente relacionada com o seu volume,
conforme equação 10, sendo que quanto maior for a disparidade de valores deste, maior tende
a ser, por um fator 3, a divergência entre a área de superfície real e teórica. Tal disparidade,
por consequência, é propagada para o cálculo da área de superfície específica (equação 9).
Logo, é possível constatar que a área de superfície específica calculada é válida para a esfera
de alumina pura. Adicionalmente, sabe-se que a área de superfície específica destas esferas é
inferior a 0,01 m²/g, valor este já considerado baixo em comparação com a literatura
(AKANDE et al., 2006; BATALHA, 2019), pois não foi possível detectar picos de adsorção e
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dessorção de N2 através da análise de BET (acrônimo que se refere aos criadores do
procedimento, isto é, Brunauer, Emmett e Teller). O valor supracitado de 0,01 m²/g consiste
na área de superfície específica mínima mensurável na análise pelo método single-point no
equipamento ChemBET PULSAR disponível no Laboratório de Combustão e Catálise
Aplicadas da Universidade Federal de Santa Catarina (LAC/UFSC).

𝐴𝑒 =

3 .𝑉
𝑟

(10)

Mediante cálculos de diferença mássica antes e após o processo de recobrimento das
esferas de alumina com washcoat, conforme equação 5, foi verificada a obtenção de um teor
de recobrimento de 40,2 %. Este alto valor se deve, principalmente, ao baixo peso das esferas,
fazendo com que pequenas adições de washcoat impactem significativamente na massa do
suporte. Se o washcoat fosse uma camada densa, homogênea e contínua, mediante cálculos
teóricos, obter-se-ia um aumento de 40,8 % na área de superfície das esferas. Todavia, o
washcoat corresponde a uma camada microporosa (conforme comprovado pelas imagens
obtidas com auxílio do MEV-FEG a serem discutidas adiante), o que permite inferir que o
aumento de área superficial alcançado é consideravelmente superior ao valor teórico.
Outro ponto que merece ser destacado é a adesão do recobrimento de washcoat nas
esferas de alumina, o qual se mostrou precária. Antes da avaliação do teor de recobrimento e
demais caracterizações, esferas com e sem washcoat foram imersas em um béquer com álcool
isopropílico e submetidas a limpeza em cuba ultrassônica por 10 minutos a temperatura
ambiente. Foi observado que as esferas recobertas apresentaram o desprendimento de
partículas oriundas da camada de washcoat. A influência do tamanho das partículas de
alumina, bem como da concentração, pH e viscosidade da pasta nas propriedades do washcoat
encontram-se relatadas na literatura. Os estudos mostram que, para a obtenção de um
revestimento de boa adesão, o tamanho médio ideal das partículas deve estar na faixa de 2 a 5
μm (AGRAFIOTIS; TSETSEKOU; EKONOMAKOU, 1999; NIJHUISA et al., 2001). No
entanto, também é possível encontrar na literatura relatos de baixa adesão do washcoat
preparado a partir de pós com distribuição de tamanho de partícula neste mesmo intervalo
(ZAMARO; ULLA; MIRO, 2005; MITRA; KUNZRU, 2008).
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4.2 TEOR DE METAL
Mediante cálculos de diferença mássica antes e após o processo de impregnação,
secagem e calcinação, obteve-se o teor de Ni depositado sobre as esferas de alumina pelo
método convencional de preparação de catalisadores metálicos suportados (rota térmica). Do
mesmo modo, com base na diferença mássica antes e após o processo por plasma, foi
calculado o teor de Ni das amostras sem e com recobrimento de washcoat obtidas pela técnica
de magnetron sputtering. Os resultados obtidos encontram-se apresentados na Tabela 6. As
amostras preparadas pela rota térmica apresentaram teor de Ni de 5,92 %, sendo este inferior
aos valores reportados por Palm et al. (2020) na produção de catalisadores metálicos
suportados de Ni/Al2O3 utilizando espumas de alumina como suporte, na qual foram obtidos
teores de Ni de 7,3 % e 8,2 % para as amostras com e sem recobrimento de washcoat,
respectivamente. Contudo, o teor de metal alcançado no presente trabalho está de acordo com
a literatura de um modo geral, na qual são reportados catalisadores metálicos suportados
obtidos pela rota térmica com teor de Ni na faixa de 5 a 10 % utilizando suportes de Al2O3 ou
SiO2 sem washcoat na forma de espumas, esferas e, principalmente, pó (CHARISIOU et al.,
2019; GAC et al., 2018; KARUPPIAH; MOK, 2014; PAPAGERIDIS et al., 2016; ZHANG et
al., 2000). É importante citar que, neste trabalho, o catalisador preparado pela rota térmica foi
produzido apenas com recobrimento de washcoat com o objetivo de aumentar a ação capilar
durante a etapa de impregnação, tendo em vista que as esferas de alumina não são porosas.

Tabela 6 – Teor de Ni presente nas amostras de Ni/Al2O3 obtidas.

Amostra

Teor de Ni
(% peso)

Catalisador padrão (rota térmica)

5,92

1 minuto

1,55

3 minutos

6,51

5 minutos

11,18

1 minuto

1,19

3 minutos

5,32

5 minutos

9,89

Sem
washcoat
Magnetron
sputtering
Com
washcoat
Fonte: elaborado pelo autor.
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Por outro lado, a tendência observada por Palm et al. (2020) referente ao maior teor
de Ni em catalisadores metálicos suportados cujo suporte não apresenta recobrimento de
washcoat foi igualmente constatada nas amostras produzidas pelo processo de magnetron
sputtering no presente trabalho. Foi observado que, independentemente do tempo de processo
adotado (1, 3 ou 5 minutos), os catalisadores de Ni/Al2O3 preparados sem recobrimento de
washcoat apresentam maior teor de Ni. Acredita-se que isto está relacionado ao fato de que,
sem washcoat, o suporte apresenta uma superfície mais “lisa”, uniforme e, consequentemente,
de menor área. Deste modo, a probabilidade de uma partícula de Ni que se move em direção a
esfera de alumina encontrar uma partícula de Ni já depositada é maior, contribuindo assim
para a sua deposição devido a afinidade química, ocasionando o crescimento de ilhas (sítios
ativos) e, consequentemente, a formação de um filme fino. Outro ponto a ser ressaltado reside
na massa inicial dos suportes, pois as esferas com washcoat apresentam massa inicial superior
as esferas sem recobrimento. Sendo assim, maiores quantidades de Ni seriam necessárias nos
catalisadores suportados com washcoat para se obter o mesmo teor de metal que os
catalisadores sem washcoat.
A amostra de Ni/Al2O3 produzida pela técnica de magnetron sputtering utilizando
esferas de alumina sem recobrimento de washcoat e adotando 3 minutos de deposição
apresentou maior teor de Ni do que o catalisador produzido pela rota térmica. No caso dos
catalisadores produzidos pela técnica de magnetron sputtering com 5 minutos de deposição,
ambos (com e sem recobrimento de washcoat no suporte) possuem teor de Ni superior ao
catalisador produzido pela rota térmica. Vale ressaltar ainda que, além de acarretar em menor
teor de Ni, o processo convencional é muito mais demorado e exige o aquecimento do
catalisador, podendo contribuir para a desativação do mesmo.
4.3 MORFOLOGIA E TEXTURA SUPERFICIAL
Imagens de microscopia eletrônica de varredura evidenciam a mudança na
morfologia da superfície das esferas de alumina em decorrência da camada microporosa de
washcoat, conforme ilustrado nas Figuras 23 e 24. Com base nas imagens, é possível verificar
que, apesar do desprendimento de partículas de washcoat no processo de limpeza
ultrassônica, conforme relatado no tópico 4.1, as amostras recobertas ainda apresentam a
camada microporosa desejada em sua superfície. A Figura 25 permite verificar que esta

69

camada não está recobrindo completamente a superfície do suporte, sendo possível observar
os grãos de alumina característicos das esferas puras em pequenas regiões isoladas. A adesão
do washcoat no suporte ocorre principalmente por mecanismos físicos, ou seja, por
ancoragem e intertravamento das partículas do washcoat no suporte em razão de
irregularidades da superfície do mesmo, e por forças interfaciais (AGRAFIOTIS;
TSETSEKOU, 2000a). Devido a inviabilidade de fraturar as esferas (em virtude da pequena
dimensão e alta dureza) para a obtenção de imagens transversais, não foi possível mensurar a
espessura da camada de washcoat.
Figura 23 – Micrografia das esferas de alumina em seu estado inicial (pura). Aumento de 2.500x.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 24 – Micrografia das esferas de alumina com recobrimento de washcoat. Aumento de 2.500x.

Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 25 – Micrografia das esferas de alumina com recobrimento de washcoat evidenciando regiões
sem a presença da camada microporosa. Aumento de 1.000x.

Fonte: elaborado pelo autor.

As Figuras 26 a 28 demonstram a superfície dos catalisadores de Ni/Al2O3
preparados através da técnica de magnetron sputtering com e sem recobrimento de washcoat
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para diferentes tempos de deposição de Ni. Com base nas imagens, foi possível constatar que
a deposição de Ni pela técnica a plasma não alterou a morfologia da superfície do suporte de
modo significativo. O mesmo se aplica ao catalisador produzido pelo método convencional
(rota térmica), na qual é possível observar a textura microporosa característica do washcoat,
conforme ilustrado na Figura 29. Em decorrência da presença excessiva de Ni na forma
metálica em algumas amostras, as mesmas estavam magnetizadas, impedindo a obtenção de
imagens com maior aumento para avaliação da morfologia das partículas de Ni. As análises
das propriedades magnéticas das amostras serão discutidas mais adiante, no tópico 4.7.
Contudo, vale ressaltar que todas as amostras de catalisador analisadas, isto é, inclusive
aquelas que não aparentavam estar magnetizadas, apresentavam coloração preta a olho nu,
enquanto que as esferas de alumina (com e sem washcoat) apresentavam inicialmente
coloração branca. Tal fato é um indício macroscópico da existência de Ni em todas as
amostras de catalisador produzidas, estando este presente em escala nanométrica.
Figura 26 – Catalisadores de Ni/Al2O3 preparadas pela técnica de magnetron sputtering com tempo de
deposição de 1 minuto, evidenciando a morfologia das amostras sem (esquerda) e com (direita)
recobrimento de washcoat. Aumento de 3.500x.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 27 – Catalisadores de Ni/Al2O3 preparadas pela técnica de magnetron sputtering com tempo de
deposição de 3 minutos, evidenciando a morfologia das amostras sem (esquerda) e com (direita)
recobrimento de washcoat. Aumento de 3.500x.

Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 28 – Catalisadores de Ni/Al2O3 preparadas pela técnica de magnetron sputtering com tempo de
deposição de 5 minutos, evidenciando a morfologia das amostras sem (esquerda) e com (direita)
recobrimento de washcoat. Aumento de 3.500x.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 29 – Catalisador padrão de Ni/Al2O3 preparado pelo método convencional (rota térmica).
Aumento de 3.500x.

Fonte: elaborado pelo autor.

4.4 ANÁLISE QUÍMICA DA SUPERFÍCIE
Através da realização de análises de EDS, foi possível evidenciar a concentração de
partículas de Ni na superfície das esferas com e sem washcoat utilizadas como suporte na
produção dos catalisadores pela rota térmica e por magnetron sputtering. Mediante a
aplicação do método de análise single-point para 3 regiões distintas presentes em uma área de
aproximadamente 890 μm² (equivalente as imagens obtidas com ampliação de 3.500x), foi
verificado que o teor de Ni na superfície do catalisador padrão de Ni/Al2O3 produzido pela
rota térmica é de 22,75 ± 1,10 % em peso. A Figura 30 ilustra o gráfico comparativo dos
teores de Ni obtidos através da mesma análise para os catalisadores de Ni/Al2O3 produzido
pela técnica de magnetron sputtering utilizando esferas de alumina com e sem washcoat como
suporte.
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Figura 30 – Comparação do teor de Ni na superfície obtido via EDS (método single-point) para os
catalisadores metálicos suportados de Ni/Al2O3 produzidos pela técnica de magnetron sputtering
utilizando esferas de alumina com e sem washcoat como suporte.

Fonte: elaborado pelo autor.

Com base na Figura 30, foi notado que para as amostras submetidas a deposição de
Ni durante 1 minuto, o recobrimento de washcoat exerce pouca influência sobre a quantidade
de Ni depositada na superfície, resultado este em acordo com a discussão efetuada no tópico
4.2. Isso se deve ao baixo tempo de deposição, fazendo com que a área superficial da amostra
se torne um parâmetro irrelevante. Já no caso das amostras sujeitas a deposição de Ni durante
3 minutos, observa-se que o catalisador de Ni/Al2O3 com washcoat apresentou maior teor de
Ni, resultado este conflitante com o teor metálico obtidos através da relação mássica das
amostras, conforme exposto no tópico 4.2. Uma hipótese que permite explicar os resultados
divergentes está no fato de que, possivelmente, a área avaliada através da técnica de EDS na
amostra de Ni/Al2O3 com washcoat apresentava aglomerados de Ni, gerando assim alto teor
do mesmo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, pode ser pressuposto também que a área
avaliada através da técnica de EDS na amostra de Ni/Al2O3 sem washcoat não era
representativa, uma vez que se apresentava mais pobre em Ni do que outras regiões da
amostra.

75

Com 5 minutos de deposição de Ni, o panorama se inverte, isto é, maior teor de Ni é
observado na amostra de Ni/Al2O3 sem washcoat. Pelo fato de o washcoat consistir em uma
camada microporosa, regiões mais internas na qual houve a deposição de Ni podem não ser
contabilizadas pela análise, contribuindo para a alta disparidade de resultados observada. No
caso das esferas sem washcoat, na qual a superfície apresenta-se praticamente “lisa” e
homogênea, há a formação de um filme fino de Ni cobrindo praticamente todo o suporte.
Contudo, vale ressaltar que a técnica de EDS se trata de uma análise qualitativa da superfície,
ou seja, uma avaliação química pontual de regiões da superfície exposta, e por conta disso,
teores de Ni distintos e bem superiores aos expostos na Tabela 6 eram esperados. Outro ponto
a ser destacado é que os catalisadores de Ni/Al2O3 produzidos pela técnica de magnetron
sputtering utilizando esferas de alumina com e sem washcoat e adotando 3 minutos de
deposição apresentaram maior teor de Ni em sua superfície do que o catalisador padrão
produzido pela rota térmica. Tal fato também havia sido observado através das análises
mássicas.
A Figura 31 ilustra o mapa de composição química obtido via EDS para os
catalisadores de Ni/Al2O3 produzidos pela rota térmica e pela técnica de magnetron sputtering
com 5 minutos de deposição de Ni. Estes mapas consistem em representações qualitativas da
concentração dos elementos químicos Al, O e Ni presentes em uma área de aproximadamente
11.073 μm² (ou 0,011 mm², isto é, menos de 1% da área superficial total do catalisador), área
esta equivalente as imagens de MEV-FEG capturadas com ampliação de 1.000x. Os
resultados obtidos comprovam que, nos catalisadores produzidos por magnetron sputtering, o
teor de Ni na superfície é maior. Com base nestes mapas, foi verificado que no catalisador
padrão produzido pela rota térmica, a superfície ainda é predominantemente composta por Al
e O, elementos químicos constituintes das esferas de alumina (suporte). Além disso, nos
catalisadores produzidos por magnetron sputtering com esferas de alumina previamente
recobertas com washcoat, a dispersão das partículas de Ni é maior, pois a área superficial do
suporte é maior. Já no caso dos catalisadores produzidos por magnetron sputtering sem
recobrimento de washcoat, verifica-se um predomínio de Ni na superfície, corroborando com
a hipótese de formação de um filme fino na esfera pura.
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Figura 31 – Mapa de concentração dos elementos químicos Al, O e Ni presentes na superfície dos
catalisadores de Ni/Al2O3 produzidos pela a) rota térmica; b) técnica de magnetron sputtering durante
5 minutos com esferas sem washcoat; c) técnica de magnetron sputtering durante 5 minutos com
esferas com washcoat.

Fonte: elaborado pelo autor.

A alta concentração de O na superfície do catalisador padrão é um indicativo da
formação preferencial de sítios de NiO ao invés de Ni metálico, fato este decorrente da alta
temperatura empregada na etapa de calcinação. Os resultados observados estão em
concordância com a literatura. Karuppiah e Mok (2014) verificaram que o plasma é capaz de
diminuir o tamanho das partículas de metal e melhorar a redução dos precursores metálicos
depositados no suporte, características estas de extrema importância na obtenção de
catalisadores metálicos suportados de alto desempenho. Embora este mapeamento químico
tenha sido realizado em apenas uma região específica da amostra, os resultados e conclusões
obtidos podem ser estendidos para o restante das amostras.
A resistência à desativação, citada no final do tópico 4.2, também pode ser avaliada
qualitativamente através da técnica de EDS, uma vez que a presença/deposição de coque
(carbono) na superfície constitui um dos principais mecanismos de desativação dos
catalisadores (DU et al., 2015; JOSHI; RANADE, 2016), sendo uma grande barreira a ser
superada no desenvolvimento de catalisadores metálicos suportados de metal não nobre
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(BUDIMAN et al., 2012). Os valores de teor de carbono obtidos pelo método de análise
single-point para 3 regiões distintas em uma área de aproximadamente 890 μm² (ampliação de
3.500x) da superfície das amostras encontram-se apresentados na Tabela 7. É possível notar
que os catalisadores produzidos através da técnica de magnetron sputtering apresentam teor
de C similar ao identificado nas esferas de alumina em seu estado inicial. Já o catalisador
padrão produzido pela rota térmica apresentou teor de C significativamente maior, podendo
este estar diretamente ligado ao caráter óxido da superfície, uma vez que o carbono possui
afinidade química com o oxigênio, contribuindo para a deposição de coque. Todavia, vale
salientar também que o maior teor de C no catalisador padrão pode ser um indício de maior
atividade catalítica, ou seja, a superfície do mesmo apresenta maior propensão a quebra de
ligações C–O e C–H. Além disso, Catapan et al. (2012), ao analisar as reações elementares
presentes na reação de deslocamento água-gás em superfícies ricas em Ni através da Teoria
do Funcional da Densidade (DFT), demonstraram que superfícies irregulares e com defeitos
são mais susceptíveis a deposição de C, pois estes tendem a reduzir a energia de ativação
necessária nas reações de quebra de ligações C–O, promovendo a formação de coque.
Tabela 7 – Valores obtidos por EDS (método single-point) para o teor de carbono presente na
superfície das amostras.

Amostra

Teor de Carbono
(% peso)

Esfera pura

2,70 ± 0,37

Catalisador padrão (rota térmica)

7,72 ± 0,82

Magnetron
sputtering

1 minuto
Sem
3 minutos
washcoat
5 minutos

2,28 ± 0,88

1 minuto
Com
3 minutos
washcoat
5 minutos

1,70 ± 0,58

1,75 ± 0,43
1,90 ± 0,18
1,84 ± 0,43
1,08 ± 0,25

Fonte: elaborado pelo autor.

Chen et al. (2008) afirmam que a deposição de coque em catalisadores tratados com
plasma é 15 a 55% menor em comparação com o mesmo catalisador produzido pela rota
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térmica. Os resultados obtidos por Zhang et al. (2000) e Jin et al. (2014) em seus estudos
corroboram com esta alegação. Isso se deve ao fato de que o plasma permite obter maior
deposição e menor tamanho médio de partículas da fase ativa, bem como melhor dispersão,
aumentando a interação metal-suporte e, consequentemente, a estabilidade do catalisador
(LEE et al., 2009; RAHEMI et al., 2013b; WANG et al., 2013). Wang et al. (2013), mediante
testes de durabilidade em fluxo de vapor de CH4 durante 100 horas a 700 °C, verificaram que
o catalisador de Ni/SiO2–Mg ativado por uma descarga luminescente de N2 é capaz de manter
sua atividade catalítica ao longo do tempo, diferentemente do catalisador sem tratamento por
plasma, na qual foi observada uma queda acentuada na taxa de conversão de reagentes e
seletividade a H2 ao longo do ensaio. Por meio de análises de microscopia eletrônica de
transmissão e termogravimetria, foi constatada a deposição de grande quantidade de carbono
na superfície do catalisador não tratado, acarretando na desativação do mesmo.
4.5 AVALIAÇÃO DAS FASES E ESTRUTURA CRISTALINA
Com base nos espectros obtidos através das análises de DRX, é possível verificar que
as esferas de alumina utilizadas como suporte na preparação dos catalisadores metálicos
suportados de Ni/Al2O3 são compostas, predominantemente, pela fase α-Al2O3 (JCPDS 01071-1126). No entanto, picos de difração relacionados à SiO2 (JCPDS 01-079-1913), em
valores de 2θ = 28,0°, e MgAl2O4 (JCPDS 01-073-1959), em 2θ = 37,1°, 45,0°, 59,5° e 65,4°
também foram identificados. A ocorrência de picos de difração característicos do MgAl2O4
está possivelmente relacionada a reação química do MgO residual com a alumina
propriamente dita durante o processo de fabricação das esferas, originando uma solução sólida
com estrutura espinélio. O espectro de DRX do suporte com as fases correspondentes a cada
pico de difração encontra-se ilustrado na Figura 32, sendo que as fases identificadas estão de
acordo com a composição química das esferas, conforme apresentado na Tabela 3. Ademais, a
partir deste espectro, foram identificados ainda os planos cristalinos, o espaçamento
interplanar (com base na equação 6) e o tamanho médio dos cristalitos (com base na equação
7), conforme apresentado na Tabela 8. Verifica-se que as fases α-Al2O3 e MgAl2O4
apresentam tamanho médio de cristalitos muito similares (40,18 ± 7,29 e 41,21 ± 6,15 nm,
respectivamente), permitindo inferir que a interação do MgO com o Al2O3 pouco afeta a
estrutura cristalográfica do suporte.
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Figura 32 – Espectro de DRX obtido para as amostras de esferas de alumina (suporte).

Fonte: elaborado pelo autor.
Tabela 8 – Planos cristalinos, espaçamento interplanar e tamanho médio dos cristalitos obtidos para as
amostras de esferas de alumina (suporte).

Pico (2θ)

Fase
cristalina

Plano cristalino
(hkl)

Espaçamento
interplanar (Å)

Tamanho médio dos
cristalitos (nm)

25,8

Al2O3

012

3,45

47,41

28,0

SiO2

101

3,18

42,62

35,4

Al2O3

104

2,54

54,97

37,1

MgAl2O4

311

2,43

48,73

38,0

Al2O3

110

2,37

43,73

43,6

Al2O3

113

2,08

42,43

45,0

MgAl2O4

400

2,01

38,65

52,7

Al2O3

024

1,73

38,12

57,7

Al2O3

116

1,60

35,88

59,5

MgAl2O4

511

1,55

43,09

61,5

Al2O3

122

1,51

36,83

65,4

MgAl2O4

440

1,43

34,37

66,7

Al2O3

214

1,40

38,01

68,4

Al2O3

300

1,37

35,71

77,1

Al2O3

119

1,24

28,74

Fonte: elaborado pelo autor.
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Ao analisar o espectro de difração do catalisador padrão, conforme ilustrado na
Figura 33, foi verificado o surgimento de novos picos relacionados a fase óxida NiO (JCPDS
00-001-1239) em valores de 2θ = 37,5° e 63,0°, resultado este similar ao obtido por BarrosoQuiroga e Castro-Luna (2010) em seu estudo. A presença deste composto na superfície do
catalisador se deve aos processos térmicos de secagem e, principalmente, calcinação ao qual a
amostra foi submetida após a impregnação do suporte com níquel. Por conta disso,
catalisadores metálicos suportados a base de metais de transição não nobres obtidos pela rota
térmica (método convencional), independente do suporte empregado, são comumente
submetidos a processos de redução visando efetuar a ativação catalítica da superfície, isto é,
conversão de partículas de óxido em partículas metálicas. Além disso, nenhum pico de Ni
metálico (fase cataliticamente ativa) foi observado. Contudo, isso não caracteriza a ausência
de partículas de Ni na superfície, pois é possível que as mesmas sejam muito pequenas ou
estejam presentes na forma amorfa. Análises mais aprofundadas utilizando outras técnicas de
caracterização como XPS, conforme descrito no tópico 4.6, permitem constatar se de fato há
sítios de Ni metálico na superfície das amostras de catalisador padrão.
Figura 33 – Espectro de DRX obtido para as amostras de catalisador padrão preparado pela rota
térmica (método convencional).

Fonte: elaborado pelo autor.

Outro ponto observado no espectro de difração do catalisador padrão foi a suave
alteração na intensidade e no formato dos picos de MgAl2O4 em comparação aos observados
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no espectro das esferas de alumina (suporte). Tal alteração está relacionada, possivelmente, ao
surgimento de um novo composto na superfície do catalisador: o NiAl2O4 (JCPDS 00-0100339). Ambas as fases apresentam estrutura espinélio, possuindo espectros de difração
praticamente idênticos. Por conta disso, a distinção precisa entre as fases citadas se torna
impraticável. No entanto, a alteração do tamanho médio dos cristalitos observada para os
picos relacionados a fase espinélio (de 41,21 ± 6,15 nm nas esferas puras para 36,95 ± 4,09
nm no catalisador padrão) sustentam a hipótese da coexistência de duas fases. Além disso,
Gousi et al. (2017) e Charisiou et al. (2019) observaram em seus estudos o surgimento de
picos de NiAl2O4 em catalisadores de Ni/Al2O3 para os valores de 2θ obtidos no presente
trabalho. Com relação aos picos de α-Al2O3, uma mudança menos significativa foi observada,
obtendo-se um tamanho médio de cristalitos de 43,15 ± 9,08 nm. A fase NiO, por sua vez,
apresentou tamanho médio de cristalito de 25,35 ± 15,16 nm, sendo esta extensa faixa
tamanho atribuída a disparidade dimensional entre os cristalitos presentes nos planos (111) e
(220), conforme exposto na Tabela 9. Deve-se destacar que, ao contrário da fase NiAl2O4, o
qual está relacionada a forte interação do Ni com o suporte e, consequentemente, a maior
estabilidade e resistência à deposição de coque (CHEN; REN, 1994), a fase NiO tende a
reduzir a atividade catalítica, prejudicando assim o desempenho do catalisador.
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Tabela 9 – Planos cristalinos, espaçamento interplanar e tamanho médio dos cristalitos obtidos para as
amostras de catalisador padrão.

Pico
(2θ)

Fase cristalina

Plano cristalino
(hkl)

Espaçamento Tamanho médio dos
interplanar (Å)
cristalitos (nm)

25,8

Al2O3

012

3,45

53,73

28,0

SiO2

101

3,18

44,98

35,4

Al2O3

104

2,54

48,50

37,1

MgAl2O4 /NiAl2O4

311

2,43

33,14

37,5

NiO

111

2,40

36,07

38,0

Al2O3

110

2,37

46,16

43,6

Al2O3

113

2,08

38,45

45,0

MgAl2O4 / NiAl2O4

400

2,01

42,51

52,7

Al2O3

024

1,73

39,85

57,7

Al2O3

116

1,60

37,37

59,5

MgAl2O4 / NiAl2O4

511

1,55

34,81

61,5

Al2O3

122

1,51

60,94

63,0

NiO

220

1,47

14,63

65,4

MgAl2O4 / NiAl2O4

440

1,43

37,34

66,7

Al2O3

214

1,40

33,58

68,4

Al2O3

300

1,37

32,74

77,1

Al2O3

119

1,24

40,17

Fonte: elaborado pelo autor.

Por fim, com relação aos catalisadores metálicos suportados de Ni/Al2O3 obtidos
através da técnica de magnetron sputtering, picos de difração referentes ao Ni metálico
(JCPDS 00-001-1266) foram identificados em valores de 2θ = 45,0°, juntamente com as fases
de espinélio MgAl2O4 e NiAl2O4, e 77,6°, conforme ilustrado na Figura 34. O pico
característico de Ni metálico presente em 2θ = 45,0° foi possível de ser identificado graças ao
aumento da intensidade do mesmo em relação aos espectros da amostra de alumina pura e do
catalisador padrão. Resultados similares foram reportados por Zhang et al. (2000) ao utilizar
um plasma de descarga luminescente de H2 para ativar cataliticamente a superfície de
catalisadores metálicos suportados de Ni/Al2O3 obtidos a partir da rota térmica (mesma
empregada no presente estudo) e utilizando como suporte esferas de α-Al2O3 com diâmetro de
0,45 a 0,90 mm. Os picos de Ni observados não são muito largos, indicando assim que não há
uma boa dispersão das partículas depositadas (RAHEMI et al., 2013c). Além disso, picos de
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NiO não foram encontrados em nenhuma das amostras obtidas através do processo de
magnetron sputtering, demonstrando assim o potencial deste para a preparação de
catalisadores metálicos suportados utilizando metais de transição não nobres. Com base
nesses resultados, é possível inferir que o processo a plasma permite eliminar a necessidade
de etapas posteriores de ativação/redução.
Figura 34 – Espectros de DRX obtidos para as amostras de catalisadores metálicos suportados de
Ni/Al2O3 preparados pela técnica de magnetron sputtering.

Fonte: elaborado pelo autor.

Ademais, foi verificado que, independente do emprego ou não do recobrimento de
washcoat nas esferas de alumina, há uma tendência de se obter picos de Ni (2θ = 45° e 77,6°)
levemente mais intensos e largos a medida em que se aumenta o tempo de deposição. Este
fenômeno está relacionado com o tamanho médio dos cristalitos de Ni formados. Por meio da
equação 7, verificou-se que o tamanho médio dos cristalitos de Ni referentes ao pico em 2θ =
77,6° reduziu de 91,64 nm para 72,00 nm (sem washcoat) e de 77,54 nm para 63,00 nm (com
washcoat) nos catalisadores obtidos após deposição de Ni durante 1 e 5 minutos,
respectivamente. Este comportamento pode estar relacionado ao fato de que o washcoat, por
aumentar a área superficial do suporte, dificulta o coalescimento dos sítios ativos de Ni
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depositados, acarretando em menores cristalitos. No caso da fase α-Al2O3, nenhuma alteração
significativa referente aos cristalitos foi observada em relação às amostras anteriores (esferas
puras de alumina e catalisador padrão), obtendo-se um tamanho médio de cristalitos de 42,31
± 6,32 nm. Para as fases espinélio, entretanto, a análise completa dos cristalitos não pode ser
realizada com exatidão devido a impossibilidade de se segregar a presença de Ni no pico 2θ =
45°. Por conta disto, conforme apresentado na Tabela 10, observa-se um alto desvio padrão
entre os valores obtidos para o tamanho médio dos cristalitos referentes a este pico de
difração. Por fim, ainda com base nos dados presentes na Tabela 10, foi verificado que o
tempo de deposição de Ni e a presença ou não do recobrimento de washcoat no suporte não
influenciam os cristalitos de Al2O3, pois o desvio padrão obtido para o tamanho médio dos
cristalitos referentes a cada pico é baixo.
Tabela 10 – Planos cristalinos, espaçamento interplanar e tamanho médio dos cristalitos obtidos para
as amostras de catalisador metálico suportado de Ni/Al2O3 preparadas pela técnica de magnetron
sputtering.

Pico
(2θ)

Fase cristalina

25,8

Al2O3

012

3,45

54,45 ± 2,74

28,0

SiO2

101

3,18

46,67 ± 4,51

35,4

Al2O3

104

2,54

50,14 ± 3,20

37,1

MgAl2O4 / NiAl2O4

311

2,43

49,88 ± 3,19

38,0

Al2O3

110

2,37

46,21 ± 1,63

43,6

Al2O3

113

2,08

43,49 ± 2,35

400* / 111**

2,01

31,03 ± 15,84

45,0 MgAl2O4* / NiAl2O4* / Ni**

Plano
Espaçamento Tamanho médio dos
cristalino (hkl) interplanar (Å)
cristalitos (nm)

52,7

Al2O3

024

1,73

39,65 ± 2,05

57,7

Al2O3

116

1,60

38,21 ± 1,31

61,5

Al2O3

122

1,51

39,08 ± 0,91

65,4

MgAl2O4 / NiAl2O4

440

1,43

35,53 ± 7,09

66,7

Al2O3

214

1,40

36,02 ± 1,87

68,4

Al2O3

300

1,37

34,61 ± 1,74

77,1

Al2O3

119

1,24

41,21 ± 5,57

77,6

Ni

220

1,24

73,90 ± 9,99

* Plano cristalino (4 0 0) referente as fases espinélio de MgAl2O4 e NiAl2O4.
** Plano cristalino (1 1 1) referente a fase Ni metálico.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Análises de espectroscopia Raman foram conduzidas visando obter um maior
detalhamento acerca dos resultados obtidos através da caracterização das amostras por
difração de raios-X. Mediante a avaliação das esferas de alumina puras (suporte) e
comparação com a base de dados do projeto RRUFFTM (LAFUENTE et al., 2015), foi
confirmada a presença das fases Al2O3 (com picos característicos em 375, 412, 572, 642 e 747
cm-1), SiO2 (262 e 502 cm-1) e MgAl2O4 (327 e 426 cm-1), conforme ilustrado na Figura 35,
sendo todas estas fases também observadas no espectro de DRX, conforme apresentado na
Figura 32. Logo, o pressuposto de que o surgimento da fase MgAl2O4 está relacionado a
reação química do MgO residual (conforme Tabela 3) com a alumina propriamente dita
durante o processo de fabricação das esferas é pertinente. Contudo, mediante análise
comparativa da intensidade dos picos presentes no espectro Raman, verifica-se que a
composição química do suporte é constituída basicamente por SiO2 e Al2O3.
Figura 35 – Espectro Raman obtido a partir das esferas de alumina puras.

Fonte: elaborado pelo autor.

Ao analisar o espectro Raman do catalisador padrão, conforme ilustrado na Figura
36, verifica-se o surgimento de picos predominantemente largos, principalmente entre 417 e
644 cm-1, cujos pontos de intensidade máxima (206, 400 e 514 cm-1) correspondem ao
deslocamento Raman característico da fase NiO (MANIAMMAL; MADHU; BIJU, 2018;
ODEDAIRO; CHEN; ZHU, 2013). Deste modo, comprova-se que os pequenos picos de
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difração observados em valores de 2θ = 37,5° e 63,0° no espectro de DRX do catalisador
padrão, conforme Figura 33, de fato estão correlacionados ao surgimento do níquel no estado
oxidado. No entanto, por meio da análise de espectroscopia Raman, a presença da fase NiO se
torna mais evidente. Ademais, com base no perfil predominantemente largo dos picos
identificados, é possível inferir que a fase NiO está depositada sobre a superfície do suporte
no estado amorfo. Outro ponto que deve ser ressaltado é que o pico de SiO2 identificado em
262 cm-1 apresenta alta intensidade em relação ao pico de Al2O3 observado em 362 cm-1 em
virtude da sobreposição deste com o pico de NiO. De modo geral, os resultados obtidos
reforçam a necessidade de adoção de um processo de redução para a ativação catalítica da
superfície de catalisadores preparados pela rota térmica convencional.
Figura 36 – Espectro Raman obtido a partir das amostras de catalisador padrão.

Fonte: elaborado pelo autor.

Por fim, amostras dos catalisadores metálicos suportados preparados através da
técnica de magnetron sputtering também foram analisadas via espectroscopia Raman.
Conforme ilustrado na Figura 37, foi observado que, independente da presença ou não da
camada de washcoat recobrindo o suporte, o aumento do tempo de deposição de Ni acarreta
na diminuição da intensidade dos picos característicos das fases anteriormente identificadas
no suporte (Figura 35). Isso se deve ao fato de que, conforme verificado pelas análises de
DRX, partículas de Ni no estado metálico foram depositadas na superfície. Como a técnica de
espectroscopia Raman é baseada na detecção das energias vibracionais e rotacionais
envolvidas nas ligações moleculares para identificação da composição química da amostra,
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superfícies metálicas não são capazes de fornecer picos de deslocamento Raman. Logo, é
possível inferir que, após 5 minutos de deposição de Ni, a superfície dos catalisadores é
predominantemente metálica. Situação análoga a relatada no presente estudo foi observada
por Shaban et al. (2019), na qual a inserção de átomos de Ni em nanotubos de TiO2 destinados
a fotocatálise afetou significativamente as vibrações de rede detectadas, ocasionando o
desaparecimento de picos característicos do espectro Raman.
Figura 37 – Espectro Raman obtido a partir das amostras de catalisador metálico suportado preparado
pela técnica de magnetron sputtering a) com washcoat e b) sem washcoat.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Contudo, foi possível verificar que a amostra com washcoat, após 1 minuto de
deposição de Ni, apresentou espectro similar ao suporte puro, diferentemente da amostra sem
washcoat, na qual mesmo com apenas 1 minuto de deposição de Ni, um espectro
significativamente distinto foi observado. Como o washcoat aumenta a área de superfície do
suporte, a tendência à formação de um filme fino de Ni (isto é, recobrimento completo da
superfície) é menor, permitindo assim que uma região considerável do suporte ainda esteja
exposta ao meio externo ao se adotar baixos tempos de deposição. Outro ponto a se destacar é
que ambas as amostras de catalisador metálico preparadas via magnetron sputtering, com 3
minutos de deposição, apresentam um pico largo na faixa de 436 a 621 cm-1. Isso se deve a
transição da superfície óxida para uma predominantemente recoberta por partículas metálicas.
Ao interagir com uma superfície parcialmente metalizada, a onda eletromagnética do laser
utilizado na técnica de caracterização é afetada pela oscilação coletiva dos elétrons livres
oriundos dos sítios metálicos, acarretando na emissão de radiação em uma ampla faixa
espectral a partir de um determinado estado de vibração identificado (MOSKOVITS, 1985).
Curiosamente, o pico destacado por este efeito está relacionado com as vibrações moleculares
envolvidas na fase SiO2, e não com a alumina propriamente dita (fase predominante).
4.6 ESTADOS DE VALÊNCIA E FUNCIONALIDADE DA SUPERFÍCIE
Através da análise dos espectros de XPS obtidos para as amostras em estudo,
conforme ilustrado na Figura 38, verifica-se o surgimento de picos referentes ao Ni em todas
as amostras com exceção das esferas puras de alumina, sendo estes relativos aos orbitais Ni3p
(67,4 ± 0,5 eV), Ni3s (112,0 ± 0,8 eV), Ni2p3/2 (885,8 ± 0,5 eV) e Ni2p1/2 (873,4 ± 0,7 eV).
Os orbitais Ni3p e Ni3s possuem energias de ligação similares a dos orbitais Al2p e Al2s,
respectivamente, o que dificulta a deconvolução dos picos nesta região (GOUSI et al., 2017;
MANIAMMAL; MADHU; BIJU, 2018; RÜDIGER et al., 2001). Assim, as análises são
realizadas no orbital Ni2p, pois além de ser o sinal mais intenso emitido pelo átomo de níquel,
não há sobreposição com orbitais do alumínio ou qualquer outro elemento presente nas
amostras.
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Figura 38 – Curvas survey obtidas a partir das amostras em estudo.

Fonte: elaborado pelo autor.

Outro ponto a se destacar está no fato de que todas as amostras apresentaram um pico
referente ao orbital C1s (285,0 ± 0,4 eV), estando em concordância com as análises do EDS.
No entanto, o carbono é um elemento comumente presente em superfícies analisadas por
XPS, não sendo possível efetuar ponderações de modo direto acerca da resistência das
amostras à deposição de coque. Além disso, picos correlacionados aos orbitais Mn2p3/2 (641,4
± 0,8 eV), Fe2p3/2 (712,2 ± 0,8 eV) e Co2p3/2 (777,8 ± 0,9 eV) também foram observados,
sendo estes devido a impurezas envolvidas no processo. Ainda, na amostra de catalisador
padrão, um pequeno pico em torno de 406,1 eV foi detectado, sendo este referente ao
nitrogênio residual (orbital N1s) proveniente do precursor de nitrato de níquel hexahidratado
utilizado como fonte de Ni na etapa de impregnação (YAN et al., 2012).
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Ao analisar mais detalhadamente o pico referente ao orbital O1s das amostras,
conforme ilustrado na Figura 39, é possível observar que as esferas de alumina (suporte)
apresentam apenas um único pico em 532,0 eV, sendo este relacionado à ligação Al–O
(GOUSI et al., 2017). Em contrapartida, os catalisadores preparados pela técnica de
magnetron sputtering sem o emprego de washcoat apresentam dois picos distintos,
independentemente do tempo de deposição de Ni (1, 3 ou 5 minutos). Com base em estudos
presentes na literatura, verifica-se que os picos de menor energia (da ordem de 529,5 ± 0,1
eV) estão relacionados à ligação Ni–O, enquanto que os picos de maior energia (na faixa de
531,6 ± 0,1 eV) podem estar vinculados a presença dos compostos Ni(OH)2 e/ou NiOOH
(PALM et al., 2020; RATCLIFF et al., 2011). A presença de radicais OH na superfície das
amostras pode ser oriunda da quebra da molécula de H2O ou da decomposição de outros
compostos em virtude do Ni metálico, indicando que a superfície dos catalisadores é
cataliticamente ativa (CARP et al., 2004). Já os catalisadores preparados pela técnica de
magnetron sputtering utilizando esferas de alumina recobertas com washcoat, bem como o
catalisador padrão obtido pela rota térmica, apresentaram 3 picos após a deconvolução do
pico característico do orbital O1s. Tais picos estão relacionados à ligação Ni–O (529,2 ± 0,1
eV), presença dos compostos Ni(OH)2 e/ou NiOOH (531,2 ± 0,3 eV) e moléculas de H2O ou
O2 adsorvidas (533,3 ± 0,4 eV) (BIESINGER et al., 2009; RATCLIFF et al., 2011).
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Figura 39 – Deconvolução do pico característico do orbital O1s das amostras de (a) esferas puras;
catalisador obtido pela técnica de magnetron sputtering utilizando suportes sem washcoat com tempo
de deposição de (b) 1 minuto; (c) 3 minutos; (d) 5 minutos; e com washcoat com tempo de deposição
de (e) 1 minuto; (f) 3 minutos; (g) 5 minutos; e (h) catalisador padrão.

Fonte: elaborado pelo autor.

A presença de ligações de Ni com moléculas de H2O ou O2 previamente adsorvidas
na superfície das amostras pode ser um indício de menor capacidade catalítica, uma vez que
as mesmas não foram quebradas como no caso das amostras preparadas pela técnica de
magnetron sputtering sem washcoat. Vale ressaltar também que, para todos os catalisadores,
os picos vinculados às ligações do tipo Ni–O e/ou Ni–OH não tem relação com a ligação Al–
O, pois, conforme ilustrado na Figura 40 para a amostra sem washcoat submetida ao processo
de deposição por 3 minutos, não foi detectado sinal do orbital Al2p após o recobrimento com
níquel. Este mesmo evento se repete para as demais amostras obtidas por magnetron
sputtering, bem como para o catalisador padrão, na qual verifica-se a inexistência de sinal
referente ao orbital Al2p na região do orbital Ni3p. Isso acontece porque o XPS é uma técnica
com poder de penetração de poucos nanômetros, permitindo coletar apenas o sinal do níquel
na superfície (NASCENTE, 2010). Em contrapartida, a técnica de espectroscopia Raman
apresenta poder de penetração da ordem de centenas de nanômetros (BOROWICZ, 2016),
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possibilitando a detecção de estados vibracionais relacionados ao suporte, conforme
apresentado nas Figuras 36 e 37.
Figura 40 – Comparativo entre os espectros dos orbitais Ni3p e Al2p adotando como exemplo o
catalisador metálico suportado preparado através da técnica de magnetron sputtering sem washcoat e
tempo de deposição de Ni de 3 minutos.

Fonte: elaborado pelo autor.

Ao analisar o espectro do orbital Ni2p dos catalisadores metálicos suportados, foi
possível observar que o mesmo é composto por 12 picos (após deconvolução), independente
da amostra, conforme ilustrado na Figura 41. Estes picos, por sua vez, podem ser divididos
em duas “regiões” compostas por 6 picos cada. Uma delas é referente ao estado Ni2p3/2 (855,8
± 0,5 eV), enquanto a outra está relacionada ao estado Ni2p1/2 (873,5 ± 0,6 eV). Para ambas as
regiões, os 3 primeiros picos (isto é, aqueles localizados em menores energias de ligação)
estão vinculados ao Ni metálico (em 852,5 ± 0,5 eV e 870,0 ± 0,3 eV), ligações Ni–O (em
854,0 ± 0,4 eV e 871,9 ± 0,3 eV) e Ni(OH)2 e/ou NiOOH (em 855,9 ± 0,2 eV e 873,7 ± 0,2
eV), respectivamente (BIESINGER et al., 2009). A Tabela 11 apresenta mais detalhadamente
os valores médios obtidos para cada pico por tipo de amostra. Já os 3 picos subsequentes são
decorrentes de elétrons satélite, isto é, espectros secundários oriundos de elétrons
provenientes de camadas mais internas da estrutura do material. A ocorrência de duas regiões
características no espectro do orbital Ni2p é um indicativo da existência dos estados de

93

oxidação Ni2+ e Ni3+ (DUBEY et al., 2018). Contudo, diferentemente do observado nas
análises de DRX, na qual a fase NiO foi detectada apenas no catalisador padrão, foi possível
verificar através dos resultados de XPS que os catalisadores preparados por magnetron
sputtering também apresentam espécies de Ni oxidadas.
Figura 41 – Deconvolução dos picos característicos do orbital Ni2p das amostras de catalisador obtido
pela técnica de magnetron sputtering utilizando suportes sem washcoat com tempo de deposição de
(a) 1 minuto; (b) 3 minutos; (c) 5 minutos; e com washcoat com tempo de deposição de (d) 1 minuto;
(e) 3 minutos; (f) 5 minutos; bem como do (g) catalisador padrão.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Tabela 11 – Valores médios dos picos obtidos a partir do espectro do orbital Ni2p para cada estado
químico.
Região (eV)
Ni2p3/2

Amostra

Catalisador padrão

Ni2p1/2

Ni

Ni–O

Ni(OH)2
e/ou
NiOOH

Ni

Ni–O

Ni(OH)2
e/ou
NiOOH

853,5

854,9

856,1

870,7

872,1

873,8

Magnetron sputtering
sem washcoat
852,5 ± 0,1 853,9 ± 0,1 856,0 ± 0,1 869,9 ± 0,1 871,7 ± 0,2 873,6 ± 0,2
(1, 3 e 5 minutos)
Magnetron sputtering
com washcoat
852,2 ± 0,1 853,8 ± 0,2 855,8 ± 0,3 869,9 ± 0,1 872,1 ± 0,4 873,6 ± 0,3
(1, 3 e 5 minutos)

Fonte: elaborado pelo autor.

Com base nos valores apresentados na Tabela 11, foi verificada uma disparidade
referente à energia de ligação dos picos relacionados ao Ni no orbital Ni2p do catalisador
padrão em comparação aos catalisadores preparados através da técnica de magnetron
sputtering, principalmente no estado Ni2p3/2. Contudo, ao mesmo tempo em que se observa
um aumento na energia de ligação relacionada os orbital Ni2p, percebe-se também uma
redução na energia de ligação correspondente ao orbital O1s, conforme ilustrado na Figura 39.
É de conhecimento que a energia de ligação aumenta quando átomos perdem elétrons da
camada de valência e diminui quando os átomos ganham elétrons na camada de valência.
Logo, perante o panorama observado, tem-se a hipótese de que esta peculiaridade acerca da
energia de ligação dos orbitais Ni2p e O1s do catalisador padrão é uma consequência direta da
oxidação da superfície e um bom indicativo de que a amostra obtida através do processo
convencional (rota térmica) está bem oxidada, apesar de apresentar um pico significativo
associado ao Ni no orbital Ni2p. Portanto, é possível inferir que tanto a quantidade de metal
quanto de óxido é maior na superfície do catalisador padrão do que nas demais amostras. Tal
fato é sustentado pelas curvas ilustradas na Figura 41, na qual encontra-se evidenciado que o
sinal do espectro relacionado ao catalisador padrão é bem “liso”, diferente dos espectros das
demais amostras, que apresentam bastante ruído. Isso é um indicativo de que o catalisador

95

padrão possui mais espécies, tanto metálicas quanto oxidas, pois quanto mais “lisa” é a curva,
mais espécies daquele orbital o detector do XPS está recebendo. Como o orbital Ni2p3/2 está
mais próximo da camada de valência, os elétrons pertencentes ao mesmo tendem a ser mais
influenciados pela perda de elétrons na camada de valência.
Ainda referente ao orbital Ni2p, um parâmetro interessante que permite caracterizar a
oxidação da superfície é a distância entre os picos relacionados ao Ni metálico nos estados
Ni2p3/2 e Ni2p1/2 (parâmetro este chamado de ΔEag no presente estudo, conforme
exemplificado na Figura 42 para as amostras obtidas através da técnica de magnetron
sputtering utilizando esferas com washcoat e tempo de deposição de Ni de 3 minutos).
Segundo a literatura, quanto mais próximo de 17,2 eV for o distanciamento destes picos, mais
metálica é a superfície, ao passo que quanto mais próximos de 17,8 eV, mais óxida é a
superfície (DUBEY et al., 2018). Com base nos valores de ΔEag apresentados na Figura 43,
sendo estes calculados para cada amostra pelo método demonstrado na Figura 42, os picos
referentes aos catalisadores metálicos suportados preparados pela técnica de magnetron
sputtering com o emprego de washcoat apresentam diferença de energia na faixa de 17,64 ±
0,10 eV (isto é, mais próxima de 17,8 eV), enquanto que as amostras preparadas pelo mesmo
processo sem washcoat apresentam diferença de energia na faixa de 17,36 ± 0,08 eV (ou seja,
mais próximas de 17,2 eV). Sendo assim, é possível inferir que os catalisadores obtidos por
meio da técnica de magnetron sputtering utilizando esferas de alumina sem washcoat
apresentam maior teor de Ni metálico na superfície e, consequentemente, tendem a apresentar
maior atividade catalítica, fato este que deve ser comprovado mediante testes de catálise.
Contudo, tal ponderação é sustentada pela teoria de que a ausência de picos relacionados a
ligação do Ni com moléculas de H2O e O2 previamente adsorvidas na superfície é um indício
de maior atividade catalítica. Ademais, o catalisador padrão apresentou distância entre os
picos de Ni metálico dos estados Ni2p3/2 e Ni2p1/2 de 17,18 eV, indicando que sua superfície
possui espécies metálicas ativas.
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Figura 42 – Representação da distância ΔEag entre os picos de Ni metálico dos estados Ni2p3/2 e
Ni2p1/2 adotando como exemplo o catalisador metálico suportado preparado através da técnica de
magnetron sputtering utilizando esferas com washcoat e tempo de deposição de Ni de 3 minutos.
FWHM = full width at half maximum (largura à meia altura do pico).

Fonte: elaborado pelo autor.
Figura 43 – Comparativo da distância ΔEag entre os picos de Ni metálico dos estados Ni2p3/2 e Ni2p1/2
das amostras de catalisador metálico suportado.

Fonte: elaborado pelo autor.
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Ao analisar a banda de valência das amostras, é possível notar que todos os
catalisadores metálicos suportados apresentam uma superfície metalizada, isto é, com a
presença de Ni metálico, devido à existência de estados eletrônicos com energias de ligação
próximas a zero. Este mesmo fenômeno não ocorre para o suporte puro, na qual é possível
observar um limiar de 3,5 eV referente a energia de ligação dos estados eletrônicos
relacionados a alumina (THOMAS; SHERWOOD, 1992). A Figura 44 apresenta os espectros
das bandas de valência, na qual é possível observar a densidade de estados (DOS) das
amostras. A redução na energia de ligação na banda de valência denota que os elétrons se
tornam mais acessíveis para participar da catálise. Além disso, foi observado que o catalisador
padrão apresentou uma quantidade significativamente maior de elétrons livres do que as
amostras de Ni/Al2O3 preparadas por magnetron sputtering, sendo um indicativo de que sua
superfície possui maior atividade catalítica (STUDER; CURRAN, 2014). Tal fato apresentase em congruência com os resultados expostos na Tabela 7, na qual foi constatado maior teor
de C no catalisador padrão em comparação com as demais amostras em estudo. Isso
demonstra que a presença de Ni na superfície, mesmo que não esteja totalmente no estado
metálico, contribui para o aumento da atividade catalítica (PALM et al., 2020). Entretanto,
diferentemente dos catalisadores preparados através da técnica de magnetron sputtering, o
catalisador padrão tende a apresentar uma dispersão menos homogênea de sítios metálicos
ativos, não ocorrendo a formação de um filme fino. Outra evidência que comprova que a
superfície dos catalisadores está metalizada pode ser obtida a partir da comparação dos
espectros dos orbitais Al2p (identificado apenas na survey do suporte) e Ni3p (identificado em
todas as amostras de catalisadores), conforme ilustrado anteriormente na Figura 38.
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Figura 44 – Espectros das bandas de valência ilustrando a densidade de estados das amostras.

Fonte: elaborado pelo autor.

4.7 PROPRIEDADES MAGNÉTICAS
Através da aplicação de um campo magnético com intensidade de 1,0 T em um
VSM, foi possível observar o comportamento magnético das esferas de alumina e dos
catalisadores produzidos, tanto pela rota térmica quanto pela técnica de magnetron sputtering
(com e sem washcoat), conforme ilustrado na Figura 45. Foi verificado, conforme já
esperado, que o suporte apresenta comportamento diamagnético, isto é, repulsivo em relação
ao campo externo. Com relação aos catalisadores preparados pela técnica de magnetron
sputtering, todas as amostras apresentaram comportamento ferromagnético, sendo este
caracterizado pela histerese entre os processos de magnetização e desmagnetização. O
catalisador padrão preparado pela rota térmica também apresentou comportamento
ferromagnético, porém com magnetização significativamente menor do que a obtida para as
amostras preparadas por plasma. Tal fato está relacionado a maior presença da fase
antiferromagnética NiO (SHAHZAD et al., 2017), conforme constatado nas análises de DRX
e espectroscopia Raman, em virtude do seu processo de obtenção ocorrer em altas
temperaturas, fazendo com que o comportamento ferromagnético seja menos pronunciado.
Além disso, nas análises de XPS dos orbitais Ni2p e O1s, bem como da camada de valência,
foi verificado que catalisador padrão possui mais espécies metálicas do as demais amostras,
mas, proporcionalmente, possui também uma quantidade significativamente maior de fases

99

óxidas. Logo, é possível perceber que o comportamento magnético dos catalisadores
metálicos suportados é resultante de uma equação de balanço devido à presença simultânea de
fases ferromagnéticas (Ni e NiAl2O4), antiferromagnética (NiO) e diamagnética (Al2O3). De
modo geral, a literatura reporta que catalisadores com comportamento paramagnético ou
superparamagnético são desejados visando obter uma dispersão uniforme do mesmo em
sistemas reativos, bem como permitir a sua separação e recuperação com auxílio de um
campo magnético externo (JACINTO et al., 2009; LIRIA et al., 2014; ROSSI et al., 2014).
Figura 45 – Comparativo entre as curvas de magnetização das esferas de alumina pura e do catalisador
padrão produzido via rota térmica com os catalisadores preparados pela técnica de magnetron
sputtering (a) sem washcoat e (b) com washcoat.

.
Fonte: elaborado pelo autor.
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A partir das curvas expostas na Figura 45, é possível obter os valores de propriedades
magnéticas como saturação, remanência e coercitividade, conforme apresentado na Tabela 12.
Devido ao comportamento ferromagnético atenuado do catalisador padrão, foi obtido um
baixo valor de saturação magnética (da ordem de 10-3 A.m²/kg), sendo este uma ordem de
grandeza inferior ao valor apresentado pelos catalisadores suportados obtidos através da
técnica de magnetron sputtering. No entanto, a saturação magnética mensurada está muito
distante dos valores encontrados na literatura para o níquel puro (da ordem de 50 a 60
A.m²/kg, sob campo externo de, pelo menos, 0,5 T) (SCHWERDT et al., 2012; UUDEKÜLL
et al., 2017). Tal fato se deve ao efeito diamagnético exercido pelo suporte de alumina (massa
predominante), reduzindo assim o efeito ferromagnético dos sítios de níquel. Em outras
palavras, os catalisadores são diamagnéticos no volume e ferromagnéticos na superfície, de
modo que o ferromagnetismo é o efeito preponderante. Além disso, com base nos valores de
remanência e coercitividade obtidos, verificou-se que quanto maior o teor de Ni no catalisador
metálico suportado obtido pela técnica de magnetron sputtering, mais magneticamente duro é
o material. Assim, o aumento do teor de Ni demanda um campo magnético mais intenso para
anular a magnetização do catalisador. A Figura 46 ilustra esta análise comparativa.
Tabela 12 – Propriedades magnéticas do suporte (alumina pura) e dos catalisadores metálicos
suportados produzidos.

Magnetização Magnetização
Coercitividade
de saturação de remanência
(mT)
(A.m²/kg)
(mA.m²/kg)

Amostra
Alumina pura

-

0,0

0,0

Catalisador padrão (rota térmica)

7,7 x 10-3

2,7 x 10-1

1,3

0,03

6,0

6,3

0,09

17,0

11,1

0,16

26,2

12,3

0,03

5,6

6,3

0,11

18,6

10,0

0,16

32,8

13,6

1 minuto

Magnetron
sputtering

Sem
3 minutos
washcoat
5 minutos
1 minuto
Com
3 minutos
washcoat
5 minutos

Fonte: elaborado pelo autor.
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Figura 46 – Comparativo do a) campo coercitivo e da b) remanência em função do tempo de deposição
de Ni por magnetron sputtering com as amostras de alumina pura (suporte) e o catalisador padrão
(obtido pela rota térmica).

Fonte: elaborado pelo autor.

4.8 ATIVIDADE CATALÍTICA
As soluções de azul de metileno oriundas dos testes descritos no tópico 3.2.4 foram
analisadas por espectrofotometria óptica. A Figura 47 apresenta as transmitâncias da solução
virgem (sem qualquer tipo de tratamento ou catalisador) e da solução exposta por 3 horas à
radiação ultravioleta (sem catalisador), por meio da qual é possível observar que a degradação

102

provocada pela radiação na solução modifica a sua transparência nas regiões do espectro
ultravioleta e visível. Para comprimentos de onda acima de 800 nm, as duas soluções
apresentam o mesmo comportamento. Por outro lado, na região do ultravioleta (isto é, para
comprimentos de onda abaixo de aproximadamente 400 nm), a solução tratada com
ultravioleta é menos transparente, enquanto na região do visível (para comprimentos de onda
entre 400 e 800 nm) é mais transparente. Um comportamento similar a este foi observado nos
resultados reportados por Ramos et al. (2017), na qual uma solução de azul de metileno com
concentração de 16 mg/L foi submetida à radiação UV, obtendo-se uma concentração de 3
mg/L após 3,7 h de exposição em virtude da degradação do corante. Isso se deve ao fato de
que os fótons constituintes da radiação UV fornecem energia aos elétrons presentes na
estrutura do azul de metileno, excitando-os a ponto de originar elétrons livres e,
consequentemente, vacâncias eletrônicas. O surgimento destas vacâncias, por sua vez, facilita
a interação dos compostos com o oxigênio, degradando a solução.
Figura 47 – Curva de transmitância obtida para a solução de azul de metileno virgem e com exposição
à radiação UV durante 3 horas, ambas sem a presença de catalisador.

Fonte: elaborado pelo autor.

As transmitâncias das soluções submetidas ao efeito dos catalisadores durante os
testes são apresentadas na Figura 48. Os dados indicam que o aumento do tempo de deposição
de níquel através do processo de magnetron sputtering aumenta a transmitância, independente
das amostras terem sido ou não previamente recobertas com washcoat. O aumento do tempo
de deposição aumenta a quantidade de metal na superfície e, desta forma, torna as amostras de
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Ni/Al2O3 mais cataliticamente ativas. Em geral, os catalisadores sem washcoat apresentam
maiores transmitâncias, pois não há dissolução de partículas da camada microporosa de
alumina na solução. Esse fenômeno se torna mais evidente ao avaliar a curva de transmitância
da solução oriunda dos testes com o catalisador padrão, na qual partículas de Ni e washcoat
foram diluídas na solução de azul de metileno, tornando a mesma turva e com transmitâncias
abaixo de 15%, em contrate aos catalisadores sem washcoat, cuja transmitância das amostras
sem washcoat ficou acima de 80% em alguns casos.
Figura 48 – Curvas de transmitância obtidas a partir da solução utilizada na avaliação da atividade
catalítica das amostras de catalisadores preparados através da técnica de magnetron sputtering a) com
e b) sem washcoat, bem como para o catalisador padrão.

Fonte: elaborado pelo autor.
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A Figura 49 revela o desplacamento da camada de washcoat no catalisador padrão,
demonstrando a fragilidade do mesmo ao escoamento de fluidos durante o processo catalítico,
sendo uma barreira para a sua aplicação na reforma de combustíveis. Este fenômeno está
relacionado, principalmente, à baixa adesão do washcoat nas esferas de alumina, bem como a
formação da fase óxida NiO, conforme constatado em análises anteriores, acarretando na
baixa interação metal-suporte. Por conta disso, não foi possível avaliar o potencial catalítico
das amostras de catalisador padrão através do teste de bancada com a solução de azul de
metileno. É importante ressaltar que um possível desplacamento de partículas de Ni não pode
ser descartado, embora o efeito preponderante seja ainda oriundo do washcoat (quando
presente no suporte). Em resumo, quanto maior o teor de Ni nas amostras preparadas pela
técnica de magnetron sputtering, maior é a transmitância apresentada pela solução de azul de
metileno, sendo que as amostras de Ni/Al2O3 obedecem, de modo geral, a uma equação de
balanço entre a diluição do washcoat e do Ni (que diminui a transparência da solução) e a
degradação do azul de metileno em virtude do efeito catalítico do Ni (que aumenta a
transparência da solução).
Figura 49 – Desplacamento do níquel depositado sobre as esferas de alumina pelo método
convencional (rota térmica) após ensaio de catálise.

Fonte: elaborado pelo autor.

105

A radiação UV, por sua vez, além de afetar diretamente a degradação do azul de
metileno, conforme já discutido, é capaz também de potencializar a atividade catalítica dos
catalisadores metálicos suportados produzidos. Para isto, basta que a energia dos fótons
incidentes seja igual ou superior ao band gap dos sítios de Ni presentes na superfície.
Matematicamente, esta energia é definida como

En =

hc
… … … … … … … … … … … … … … … … . . (11)
𝜆

onde h é a constante de Planck (6,63 x 10-34 J.s) e c é a velocidade da luz (aproximadamente 3
x 108 m/s). A radiação UV utilizada nos testes catalíticos é proveniente de uma lâmpada de
mercúrio de 8 W, conforme comentado no tópico 3.2.4, apresentando uma linha principal com
comprimento de onda de 254 nm.
Sendo assim, com base na equação 11, tem-se que os fótons incidentes sob a solução
de azul de metileno apresentam energia equivalente a 7,83 x 10-19 J, o que corresponde a 4,89
eV. Logo, compostos que apresentam band gap inferior a 4,89 eV tem sua atividade catalítica
aprimorada, uma vez que os fótons incidentes fornecem energia suficiente para que elétrons
da banda de valência se desloquem para a banda de condução, gerando elétrons livres e
vacâncias responsáveis pela ação catalítica. A literatura reporta que o band gap para a fase
oxida NiO é na faixa de 3,6 a 4,0 eV (MANIAMMAL; MADHU; BIJU, 2018; SASI et al.,
2003; VENTER; BOTHA, 2011). Já para a fase Ni(OH)2, Tang et al. (2015) menciona valores
da ordem de 3,13 a 3,15 eV. Com relação a estrutura de espinélio NiAl2O4, a literatura é
escassa. Contudo, Ohuchi e Zhong (1990) apresentam em seu estudo valores da ordem de 3,5
eV. No caso do Ni metálico, não há band gap, pois as bandas de valência e condução se
sobrepõem. De modo antagônico, a fase α-Al2O3 apresenta band gap da ordem de 6,29 a 6,31
eV (CHING; XU, 1994), não sendo, portanto, influenciada pela radiação UV.
Por conseguinte, a radiação UV empregada nos testes catalíticos é benéfica ao
incremento da atividade catalítica de todas as amostras de Ni/Al2O3 obtidas, acarretando na
degradação acelerada do azul de metileno. A presença de elétrons livres na banda de
condução permite efetuar a redução do oxigênio molecular à radicais superóxidos (O2-),
enquanto as vacâncias na banda de condução podem gerar radicais hidroxila (OH-) a partir de
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moléculas de H2O adsorvidas na superfície do catalisador (MANIAMMAL; MADHU; BIJU,
2018). Stoyanova e Christoskova (2011) elucidam que a degradação do azul de metileno
decorre de três processos simultâneos: adsorção do corante de azul de metileno na superfície
do catalisador, oxidação catalítica e oxidação química, sendo este último praticamente
insignificante em relação aos demais.
Similar ao presente estudo, Aazam (2014) constatou que a presença de Ni em
catalisadores de Ni-Ag2S melhora significativamente o desempenho fotocatalítico em
comparação ao Ag2S puro. Foi observada a degradação completa do azul de metileno em
solução (concentração 140 mg/L) após um tempo de reação de 40 minutos a temperatura
ambiente mediante o emprego de 1,2 g/L de Ni-Ag2S com 3 % de Ni. Além disso, foi
verificado que tal catalisador pode ser reutilizado sem qualquer perda de atividade durante
cinco ciclos. Por outro lado, Shaban et al. (2019) observou que o aumento de Ni em
nanotubos de TiO2 reduz a atividade fotocatalítica do material para o azul de metileno em
relação ao TiO2 puro. Foi verificado que, à medida em que se aumenta a concentração de Ni
nas amostras, o band gap do TiO2 aumenta (de 2,73 eV para 3,16 eV com 15 % de Ni),
dificultando a excitação de elétrons da banda de valência para a banda de condução. Este
aumento do band gap está associado à deformação estrutural no TiO2 desencadeada pela
substituição de íons Ti na rede de TiO2 por íons Ni. A incorporação de Ni na rede hospedeira
causa uma deformação no cristal, pois o raio iônico do Ni2+ é maior que o do Ti4+. Manzoor et
al. (2018) obtiveram resultados similares ao avaliar nanopartículas de TiO2 dopadas com Ni.
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5 CONCLUSÕES
Catalisadores metálicos suportados de Ni/Al2O3 foram preparados pela rota térmica
convencional, utilizando esferas de alumina recobertas com washcoat, e pela técnica de
magnetron sputtering em atmosfera de Ar com tempos de deposição de Ni de 1, 3 e 5
minutos, utilizando esferas de alumina com e sem recobrimento de washcoat. Por meio de
cálculos de diferença mássica, foi verificado que as amostras preparadas pela rota térmica
apresentaram teor de Ni de 5,92 %, enquanto que através da técnica de magnetron sputtering,
teores de Ni da ordem de 9,89 % e 11,18 % (com e sem washcoat, respectivamente) foram
obtidos após deposição de Ni por 5 minutos. Através das análises de MEV-FEG, foi
constatado que ambos os processos tendem a preservar a morfologia original do suporte.
Além disso, foi verificado que o washcoat não recobriu completamente a superfície das
esferas, sendo possível observar os grãos de alumina característicos das esferas puras em
pequenas regiões isoladas. Devido as propriedades magnéticas apresentadas pelos
catalisadores obtidos, não foi possível obter imagens com ampliação suficiente para avaliar a
morfologia das partículas de Ni presentes na superfície das amostras em virtude de suas
dimensões na escala nanométrica.
As curvas de magnetização obtidas através da técnica de VSM permitiram verificar
que os catalisadores preparados pela técnica de magnetron sputtering apresentam
comportamento ferromagnético. As amostras de catalisador padrão preparadas através da rota
térmica também apresentaram comportamento ferromagnético, porém a magnetização obtida
neste caso é inferior. Já as esferas de alumina (suporte), por sua vez, possuem comportamento
diamagnético. Tal diferença de comportamento magnético é melhor compreendida por meio
da avaliação dos espectros obtidos através das técnicas de DRX, XPS e espectroscopia
Raman. Mediante análises de EDS pelo método single-point, foi possível avaliar
qualitativamente a resistência à desativação das amostras de Ni/Al2O3. Os catalisadores
produzidos através da técnica de magnetron sputtering apresentam teor de C similar ao
identificado nas esferas de alumina em seu estado inicial. Em contrapartida, o catalisador
padrão apresentou um teor bem maior de C, fato este que pode estar relacionado a
estequiometria, atividade catalítica e/ou morfologia da superfície. Por meio da construção de
mapas de composição química, foi observado que as amostras sem washcoat tendem a
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apresentar a formação de um filme fino de Ni cobrindo praticamente toda a superfície do
suporte. Utilizando a equação de Scherrer (equação 7) e os dados obtidos nas análises de
DRX, foi constatado que o tamanho médio dos cristalitos de Ni tende a ser menor nos
catalisadores com washcoat, pois o aumento da área de superfície gerado pela camada
microporosa dificulta o coalescimento dos sítios ativos.
Os espectros de XPS elucidaram o surgimento de picos referentes aos orbitais Ni3p,
Ni3s, Ni2p3/2 e Ni2p1/2 para todas as amostras de catalisadores, permitindo verificar a
existência de espécies de Ni metálico, NiO e Ni(OH)2 ou NiOOH na superfície independente
do processo de preparação adotado. Ao expandir a análise para o orbital O1s, foi constatado
que o catalisador padrão, bem como os catalisadores preparados pela técnica de magnetron
sputtering com washcoat, apresentam três picos distintos, sendo estes relacionados ao (1)
NiO, (2) Ni(OH)2 e/ou NiOOH e (3) moléculas de H2O ou O2 adsorvidas. Já os catalisadores
preparados pela técnica de magnetron sputtering sem washcoat apresentam apenas os dois
primeiros picos, podendo ser um indício de maior atividade catalítica devido à completa
quebra das moléculas supracitadas em átomos ou espécies intermediárias. Outro ponto a ser
destacado é que, ao analisar a banda de valência das amostras, é possível notar que todos os
catalisadores apresentam a superfície metalizada devido à existência de estados eletrônicos
com energias de ligação próximas a zero, tornando os elétrons mais acessíveis para participar
da catálise.
Por fim, testes de bancada para análise da atividade catalítica permitiram verificar
que o catalisador padrão preparado pela rota térmica se apresenta mais vulnerável ao
escoamento de fluidos do que os catalisadores preparados pela técnica de magnetron
sputtering. Tal fato se deve a baixa adesão do washcoat no suporte, bem como a formação
pronunciada da fase NiO, reduzindo a interação metal-suporte. Entre os catalisadores, os
melhores resultados em termos de degradação da solução de azul de metileno foram obtidos
para as amostras de Ni/Al2O3 preparados pela técnica de magnetron sputtering sem washcoat.
Contudo, a transmitância alcançada para a solução de azul de metileno nesse caso foi inferior
à da solução degradada apenas pela radiação UV, o que demonstra que durante o teste houve
o desprendimento de partículas, causando o aumento da opacidade da solução. Logo, foi
verificado que o potencial catalítico das amostras de Ni/Al2O3 obedece, de modo geral, a uma
equação de balanço entre a diluição do washcoat e das partículas de Ni (que diminui a
transparência da solução) e a degradação do azul de metileno em virtude do efeito catalítico
do Ni (que aumenta a transparência da solução).
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Em resumo, o presente estudo permitiu atestar que o emprego de tecnologias de
plasma na preparação de catalisadores metálicos suportados se apresenta como um processo
alternativo simples, rápido, prático, de baixo custo e com alta eficiência energética,
permitindo reduzir ou até mesmo eliminar a necessidade de produtos químicos e altas
temperaturas. De acordo com os resultados obtidos, é possível inferir que as amostras de
Ni/Al2O3 preparadas pela técnica de magnetron sputtering sem washcoat consistem em
catalisadores metálicos suportados de grande interesse. Estas apresentaram alto teor de Ni
metálico na superfície do suporte e ausência de moléculas de H2O e O2 adsorvidas, ao mesmo
tempo em que foi possível identificar a coexistência das fases NiO, Ni(OH)2 e NiOOH
oriundas da quebra destas moléculas. De todo modo, apesar dos resultados promissores
apresentados, é importante salientar que a correlação entre os parâmetros de processo e as
modificações impostas no catalisador ainda precisa ser melhor compreendida, requerendo
assim estudos mais fundamentais sobre os mecanismos e efeitos do plasma não térmico antes
que essa tecnologia seja promovida à aplicações industriais.
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
•

Compreender os mecanismos envolvidos e a relação entre os parâmetros de processo
adotados e as características físico-químicas e morfológicas apresentadas pelos
catalisadores metálicos suportados de Ni/Al2O3 preparados através da técnica de
magnetron sputtering;

•

Estudar a aplicabilidade de diferentes gases ou misturas gasosas na preparação de
catalisadores metálicos suportados de Ni/Al2O3, tais como He, N, N/H2 e Ar/H2,
verificando e comparando o potencial de obtenção de partículas de Ni metálico com
forte interação metal-suporte;

•

Realizar análises de caracterização por dessorção, oxidação e redução a temperatura
programada (TPD, TPO e TPR, respectivamente), visando avaliar o caráter ácidobásico e o grau de oxidação/redução da superfície dos catalisadores metálicos
suportados de Ni/Al2O3;

•

Efetuar medições de VSM em diferentes temperaturas de modo a verificar a
susceptibilidade a desativação das amostras de Ni/Al2O3 preparadas pela técnica de
magnetron

sputtering

mediante

alteração

do

correlacionando este com o surgimento de novas fases.

comportamento

magnético,
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