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RESUMO 

A pesquisa visou à preparação de catalisadores de ouro e/ou cobre para a reação de oxidação 
preferencial do monóxido de carbono (CO-PrOx). Em uma primeira etapa, nanopartículas de 
ouro e/ou cobre (1 m/m%) foram suportadas em um óxido de cério comercial. O cobre foi 
adicionado por impregnação em meio aquoso e o ouro em meio orgânico. Análises de DRX e 
medidas de área superficial específica mostraram que a impregnação dos metais não alterou as 
propriedades texturais do suporte, mas modificaram as suas propriedades redox. Medidas de 
capacidade de estocagem de oxigênio (OSC) e análises de redução à temperatura programada 
(TPR) mostraram que os metais aumentaram a redutibilidade da céria. Os testes catalíticos 
mostraram que, abaixo de 120 °C, houve um aumento da conversão do CO, alcançando 100% 
nos catalisadores contendo cobre e 98% no Catalisador Au/CeO2. Acima de 120 °C, a 
conversão do CO diminuiu em todos os catalisadores devido à reação reversa de WGS. Os 
testes catalíticos conduzidos em isoterma (100 °C) mostraram que os catalisadores contendo 
ouro foram os mais ativos, porém menos seletivos. A presença de CO2 diminuiu a conversão 
dos três catalisadores. A adição de H2O somente desativou o Catalisador CuOx/CeO2. Na 
segunda etapa da tese, foram sintetizados óxidos contendo cério e alumínio pelo método de 
auto-estruturação induzida por evaporação do solvente. Estes suportes apresentaram elevadas 
áreas superficiais específicas, favorecendo uma elevada dispersão do cério. Os difratogramas 
de raios X mostraram que a alumina era amorfa mesmo após a incorporação de pequenas 
quantidades de cério. Com a adição 15 e 20 mol% Ce, houve a formação de nanocristais de 
CeO2. As isotermas de adsorção de N2 a 77 K e as imagens de microscopia eletrônica de 
transmissão confirmaram o arranjo hexagonal mesoporoso da alumina. Esta estrutura 
desapareceu progressivamente com a introdução do cério. A análise de RMN das amostras 
mostrou a presença de picos de alumínio em coordenação tetra, penta e octaédrica. As 
análises de XPS dos sólidos contendo cério mostraram a presença de uma porcentagem alta de 
Ce3+, indicando que uma fase mista à base de cério e alumínio deve estar presente e apresenta 
uma elevada redutibilidade a uma temperatura superior àquela de redução da céria; além de 
capacidade de estocagem de oxigênio mais alta que a esperada ao se considerar o óxido misto: 
CeO2-Al2O3. A velocidade de troca de oxigênio (obtida nos experimentos de troca isotópica 
18O2/

16O) foi mais alta sobre a céria, mas as amostras contendo 10, 15 e 20 mol% de cério 
mostraram um número de átomos de oxigênio trocados superior ao da céria, indicando uma 
mobilidade de quase todos os átomos de oxigênio nos óxidos mistos (superfície+volume). Na 
terceira parte da tese, os óxidos contendo cério e alumínio (CeXAl) foram utilizados como 
suportes para catalisadores contendo 1 m/m% de ouro. O ouro foi depositado pelo método de 
impregnação em meio orgânico. Todos os catalisadores mostraram valores elevados de área 
superficial específica (de 198 a 337 m² g-¹). A redutibilidade, a capacidade de estocagem e a 
mobilidade do oxigênio dos catalisadores aumentaram com a presença do ouro e com o 
aumento do teor de cério nos suportes. No entanto, os valores de OSC e a mobilidade de 
oxigênio dos catalisadores contendo 10, 15 e 20 mol% Ce foram mais altos que aqueles 
obtidos com o Catalisador Au/CeO2. A atividade de oxidação do CO aumentou com o 
aumento do teor de cério nos suportes, o que foi relacionado com a mobilidade do oxigênio 
nestes sistemas. No entanto, na reação de CO-PrOx, os catalisadores contendo 5 e 10 mol% 
de cério apresentaram as conversões mais elevadas nas temperaturas entre 50 e 60 °C. Os 
catalisadores foram estáveis nos testes realizados a 100 °C durante 5 h. A adição de CO2 na 
mistura reacional desativou o Catalisador Au/CeO2, enquanto que os Catalisadores Au/CeXAl 
foram menos afetados. Em todos os catalisadores, a presença de vapor d’água não apresentou 
influência significativa nos desempenhos catalíticos. 

Palavras-chave: oxidação preferencial do CO, catalisadores de ouro, catalisador de cobre, 
óxido de cério, óxido de cério-alumínio, mobilidade do oxigênio.  



RÉSUMÉ 

Les recherches ont porté sur la préparation de catalyseurs contenant de l'or et/ou du cuivre 
pour la réaction d'oxydation préférentielle du monoxyde de carbone (CO-PrOx). Dans un 
premier temps, les nanoparticules d'or et/ou de cuivre (1 wt%) ont été supportées sur un oxyde 
de cérium commercial. Le cuivre a été ajouté par imprégnation en milieu aqueux et l’or en 
milieu organique. Les analyses par DRX et les mesures de surface BET ont montré que 
l'incorporation des métaux n’altèrait pas les propriétés texturales du support mais influençait 
ses propriétés redox. Les mesures de capacité de stockage de l’oxygène et les analyses de 
réduction en température programmée ont montré que les métaux amélioraient la réductibilité 
de la cérine. Les tests catalytiques ont montré qu’au dessous de 120 °C il y a une 
augmentation de la conversion du CO (100% pour les catalyseurs contenant du cuivre et 98% 
pour le catalyseur Au/CeO2). Au-dessus de 120 °C, la conversion du CO a diminué pour tous 
les catalyseurs à cause de la réaction inverse de WGS. Des tests catalytiques réalisés en 
isotherme (100°C) ont montré que les catalyseurs contenant l'or étaient plus actifs mais moins 
sélectifs. La présence de CO2 a diminué la conversion des trois catalyseurs. L'ajout de H2O 
désactive uniquement le catalyseur CuOx/CeO2. Dans un deuxième temps, nous avons 
synthétisé des oxydes contenant de cérium et d'aluminium par une méthode d’auto-
assemblage induit par évaporation de solvant. Les diffractogrammes de RX ont montré que 
l'alumine était amorphe et que l'incorporation de petites quantités de cérium ne modifiait pas 
cet aspect. Pour de plus fortes teneurs en cérium (15 et 20%), la formation de nanocristaux de 
CeO2 a été observée. Les isothermes d’adsorption de N2 à 77 K ainsi que les images de 
microscopie électronique à transmission ont confirmé l’arrangement hexagonal des mesopores 
de l’alumine. Cet arrangement disparaît progressivement avec l’introduction de cérium. Les 
analyses de RMN ont montré la signature d’une alumine amorphe avec des aluminiums en 
position tétra, penta et octaédrique. L'analyse XPS des échantillons contenant du cérium a mis 
en évidence la présence d’un pourcentage très élevé de Ce3+ qui ne correspondrait donc pas à 
des cristallites de CeO2 dispersés sur l’alumine. Pourtant la phase mixte à base de Ce et Al 
présente une réductibilité très forte à une température supérieure à la température de réduction 
de la cérine et une capacité de stockage de l’oxygène plus importante que celle attendue en 
considérant un composé mixte CeO2-Al2O3. De même, si la vitesse d’échange de l’oxygène 
est plus élevée sur cérine, elle ne concerne que les oxygènes composant la surface du solide 
alors que les échantillons Ce(10,15,20)Al ont montré un nombre d'atomes d'oxygène échangés 
supérieur, signe d’une mobilité de la quasi-totalité des atomes oxygène (surface+bulk). Enfin 
dans un dernier temps, ces oxydes mixtes CeXAl ont été utilisés pour préparer des catalyseurs 
contenant 1 wt% Au. L'or a été déposé par la méthode d'imprégnation en milieu organique. 
Tous les catalyseurs ont montré des valeurs élevées de surface spécifique (198-337 m2 g-1). La 
réductibilité, la capacité de stockage et la mobilité de l'oxygène des catalyseurs augmentent 
avec la présence d'or et avec l'augmentation de la teneur en cérium sur les supports. 
Cependant, les valeurs d’OSC et la mobilité de l'oxygène des catalyseurs contenant des 
valeurs élevées de Ce sont plus importantes que celles obtenues avec le catalyseur Au/CeO2. 
L'activité d'oxydation du CO augmente avec la teneur croissante de cérium dans le support, ce 
qui paraît lié à la mobilité élevée en oxygène de ces systèmes. Cependant, dans la réaction de 
CO-PrOx, les catalyseurs avec 5 et 10% Ce présentent des conversions plus élevées à des 
températures entre 50-60 °C. Les catalyseurs sont stables lors des tests à 100 °C pendant 5 h. 
L'ajout de CO2 dans le mélange réactionnel désactive fortement le catalyseur Au/CeO2, alors 
que les catalyseurs Au/CeXAl sont moins touchés. Dans tous les catalyseurs, la présence de 
vapeur d'eau n'a eu aucun effet significatif sur les performances catalytiques.  

Mots-clés : oxydation préférentielle du CO, catalyseurs  à l’or, catalyseur au cuivre, oxyde de 
cérium, oxyde de cérium-alumine, mobilité de l’oxygène.  
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1. Introdução e Objetivos 

1.1 Introdução  

Tendo em vista a crescente demanda energética mundial e a necessidade de se produzir 

energia cada vez mais limpa, as células a combustível se destacam como um dos sistemas de 

geração de energia mais promissores. O hidrogênio é o combustível ideal desses dispositivos, 

produzindo apenas a água, como subproduto. No entanto, existem ainda diversos gargalos 

tecnológicos relacionados ao armazenamento, transporte e manipulação do hidrogênio, um 

gás altamente inflamável. Desta forma, outros combustíveis mais facilmente manipuláveis 

têm sido considerados, tais como hidrocarbonetos, álcoois e gasolina, capazes de gerar 

hidrogênio interna ou externamente na célula a combustível. 

As células a combustível mais utilizadas nos sistemas veiculares são as células a 

combustível com membrana polimérica trocadora de prótons (PEMFCs). Esses sistemas 

geralmente empregam reformadores, que convertem o combustível orgânico em uma mistura 

rica em hidrogênio contendo vapor d’água, monóxido e dióxido de carbono, além do 

combustível não reformado. Entretanto, o monóxido de carbono presente nessa mistura atua 

como inibidor nos catalisadores anódicos de platina da PEMFC, exigindo a purificação da 

mistura gasosa oriunda do reformador. Em geral, o sistema de purificação envolve a reação de 

deslocamento do monóxido de carbono com vapor d’água (WGSR, water gas shift reaction), 

em que o monóxido de carbono é convertido a dióxido de carbono, produzindo uma 

quantidade adicional de hidrogênio. Entretanto, após essa reação, a concentração de 

monóxido de carbono no efluente é de cerca de 0,2-0,5 %, que ainda é suficiente para 

envenenar os eletrodos de platina, que suportam apenas 100 ppm de monóxido de carbono. 

Para a completa remoção do monóxido de carbono, o método mais eficiente e econômico é a 

oxidação seletiva do monóxido de carbono, também conhecida como reação de CO-PrOx. 

Nesta reação, podem ser utilizados diferentes tipos de catalisadores, sendo os mais estudados: 

(i) os catalisadores do grupo da platina; (ii) os catalisadores baseados em sistemas de óxidos 

de cobre/céria e (iii) os catalisadores de ouro. 

No primeiro caso, a platina e o rutênio são considerados os catalisadores mais ativos e 

seletivos. Entretanto, eles apresentam a desvantagem de converter completamente o 

monóxido de carbono em temperaturas muito superiores (200 °C) àquelas empregadas nas 

células a combustível (90 °C). Além disso, eles são desativados em presença de dióxido de 

carbono, geralmente presente nas células a combustível. 
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Os catalisadores baseados em óxido de cobre e céria são tão ativos e mais seletivos que 

aqueles baseados em metais do grupo da platina, atuando na mesma faixa de temperatura. O 

vapor d’água também leva à desativação parcial destes catalisadores, mas apenas em 

temperaturas inferiores a 150 °C. 

Por outro lado, os catalisadores de ouro são ativos na reação de CO-PrOx em baixas 

temperaturas (50-80 °C) e apresentam elevada resistência à desativação pelo vapor d´água; 

em alguns casos, a atividade é aumentada com a sua presença. Entretanto, a presença de 

dióxido de carbono leva à diminuição da atividade desses catalisadores. 

Considerando a necessidade de desenvolver catalisadores ativos, seletivos e resistentes à 

desativação na reação de CO-PrOx, no presente trabalho, foram desenvolvidos catalisadores 

baseados em ouro suportado em óxidos de alumínio e/ou cério. Para efeito de comparação, 

foram também estudados catalisadores de cobre e/ou ouro suportados em óxido de cério 

comercial. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Preparar e caracterizar catalisadores de ouro suportado em óxidos de alumínio e/ou 

cério, destinados à reação de oxidação preferencial do monóxido de carbono (CO-PrOx). 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1.2.2.1 Sintetizar e comparar o desempenho de catalisadores de ouro e/ou cobre, 

suportados em óxido de cério, na reação de CO-PrOx, relacionando-o com as suas 

propriedades redox. 

1.2.2.2 Preparar e caracterizar óxidos de cério e alumínio com propriedades adequadas 

ao seu emprego como suportes de catalisadores da reação CO-PrOx. 

1.2.2.3 Sintetizar catalisadores de ouro suportado em óxidos de cério e alumínio, 

caracterizá-los e avaliá-los na reação de CO-PrOx. 

1.2.2.4 Estabelecer uma correlação entre as propriedades redox dos catalisadores de 

ouro suportado em óxidos de cério e alumínio e o seu desempenho na reação de CO-PrOx. 
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2.1. Importância da Reação de CO-PrOx nas Células a combustível 

As células a combustível são sistemas que proporcionam uma forma eficiente de 

converter energia química em eletricidade e que deverão impactar a geração de energia nos 

próximos anos. Quando se acomoda uma célula a combustível com capacidade de 

alimentação adequada, no compartimento do motor de um veículo, por exemplo, a energia 

elétrica gerada pode ser usada para movê-lo, bem como para o funcionamento dos seus 

equipamentos eletrônicos auxiliares, de uma forma ambientalmente mais amigável que os 

sistemas convencionais movidos a combustão (LEMONS, 1990; PEIGHAMBARDOUST, 

2010; SCHALLER, 2000; SEO, 2006; SONG, 2002). 

A parte mais importante de uma célula a combustível compreende o conjunto de 

eletrodos de membrana (MEA, Membrane Electrode Assembly), onde ocorre a produção de 

corrente elétrica por meio de uma reação eletroquímica. O MEA é composto de duas partes 

principais: o eletrocatalisador e a membrana (PEIGHAMBARDOUST, 2010). Um esquema 

geral de uma célula a combustível é mostrado na Figura 2.1. 

 
Figura 2.1 Esquema de uma célula a combustível do tipo PEM (PEIGHAMBARDOUST, 2010 - 
Adaptada). 

 

O rápido e bem sucedido desenvolvimento das células a combustível encorajou muitos 

outros fabricantes de automóveis, e seus fornecedores, a considerarem-na como uma 

alternativa viável de produção de energia. Desde então, o investimento na pesquisa dessas 

tecnologias alternativas vem crescendo rapidamente. Esta motivação está relacionada com a 

necessidade de melhorar a eficiência na utilização de combustíveis fósseis, no intuito de 

estender a duração desses recursos e de reduzir a produção de dióxido de carbono e outros 
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poluentes, além da necessidade de diminuir a poluição atmosférica e sonora, especialmente 

nas áreas urbanas. 

Estas são algumas das motivações do estudo das células a combustível e da sua 

aplicação nos sistemas veiculares. No entanto, devem ser feitas melhorias, pois existem 

requisitos rigorosos para as aplicações de tais sistemas. Por exemplo, a célula a combustível 

deve possuir potência suficiente para atender às especificações de desempenho do veículo, 

adequando-se ao espaço disponível. Além disso, ela deve possuir custo suficientemente baixo 

para competir com os motores movidos a combustão interna, ser capaz de iniciar e responder 

rapidamente às mudanças na demanda de energia e deve ser segura e confiável 

(PEIGHAMBARDOUST, 2010; SCHALLER, 2000; SEO, 2006; SONG, 2002). 

Diferentes tipos de células a combustível já foram desenvolvidos, como mostra o 

Quadro 2.1. Cada uma delas possui características de acordo com suas diferentes aplicações. 

Por exemplo, em navios ou locomotivas, em que não é necessário ligar e desligar o motor 

frequentemente, as células a combustível de alta temperatura (do tipo SOFC ou MCFC) são 

consideradas mais vantajosas. Elas permitem a maior flexibilidade na seleção do combustível 

e podem ser usadas sem a presença de um reformador. Por outro lado, aquelas que operam em 

baixa temperatura, como a célula a combustível com membrana polimérica trocadora de 

prótons (PEMFC, Proton Exchange Membrane Fuel Cell) consituem uma opção para os 

automóveis, nos quais se necessita de uma rápida capacidade de partida e diferentes potências 

(LEMONS, 1990; LIN, 2006; PANIK, 1998). 

As PEMFCs possuem uma série de vantagens que as tornam candidatas tanto em 

aplicações móveis quanto em unidades estacionárias, tais como: baixa temperatura de 

operação, elevada densidade de corrente, baixo peso, compactabilidade, potencial de baixo 

custo e volume, longa vida útil, resposta rápida e outros (GHENCIU, 2002). Por essas razões, 

muitas empresas tais como Ballard, UTC, Nuvera, GE-FCS, Plug Power, Intelligent Energy, 

NovArs, Smart Fuel Cell, Toshiba, Sanyo e Hydrogenics, Daimler-Chrysler, Ford, Renault, 

Toyota, Nissan, GM, BMW, Hyundai, NTT, Sanyo, Samsung e IBM, propuseram várias 

aplicações e novas tecnologias, assim como veículos protótipos usando as PEMFCs (WEE, 

2007). 

O hidrogênio é considerado o combustível mais adequado para o uso em células a 

combustível. No entanto, o hidrogênio gasoso não é encontrado na natureza e a sua estocagem 

pode ser perigosa. Desta forma, a sua produção a bordo, a partir da reforma de 

hidrocarbonetos   ou   de    álcoois,   provê   uma   fonte   mais   viável   e   segura  de   energia 
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Quadro 2.1 Os diferentes tipos de célula a combustível e suas características principais (BERNAY, 
2002 - Adaptado). 
 

Célula a 
combustível 

Símbolo 
T. de 

operação 
(°C) 

Tipo de eletrólito 
Composto 
oxidado 

Aplicação 

com 
membrana 
polimérica 
trocadora de 
prótons 

PEMFC 60 - 90 
Membrana 

polimérica trocadora 
de prótons 

Hidrogênio 
ou metanol 

Veículos, 
sistemas 

estacionários e 
portáteis 

alcalina AFC 60 - 100 
KOH, geralmente 
em solução aquosa 

Hidrogênio 
Veículos, 
espacial 

metanol 
direto 

DMFC 60 - 120 
Membrana 

polimérica trocadora 
de prótons 

Metanol 
Veículos, 
portáteis 

ácido 
fosfórico 

PAFC 160 - 200 Ácido fosfórico puro Hidrogênio 
Sistemas 

estacionários 

carbonato 
fundido 

MCFC 600 - 700 Li2CO3/Na2CO3 
Hidrogênio 

ou CO 
Sistemas 

estacionários 

óxido sólido SOFC 700 - 1000 
Zircônia dopada com 

ítrio 
Hidrogênio 

ou CO 

Veículos a 
propulsão, 
sistemas 

estacionários 

 

(DUDFIELD, 2001; KOROTKIKH, 2000; PANIK, 1998; SCHALLER, 2000; SONG, 2002; 

XUAN, 2009). 

A matéria-prima ideal para a produção do hidrogênio é a água, que é largamente 

abundante na Terra, produzindo hidrogênio e oxigênio, através de hidrólise. Na reação 

eletrolítica de geração de energia, não há a produção de poluentes, somente água. No entanto, 

ainda não existe uma tecnologia eficiente na produção de hidrogênio a partir da água de forma 

sustentável e com custos competitivos. Desta forma, atualmente, o hidrogênio ainda é obtido 

por processos que envolvem combustíveis orgânicos fósseis, como os hidrocarbonetos e 

outros compostos obtidos por fontes renováveis. 

Na Europa, 95% do hidrogênio é extraído do gás natural (cerca de 8 milhões de 

toneladas anuais), através da reforma a vapor do metano (AREAM, 2012). No Brasil foi 

criado, em 2002, o “Programa Brasileiro de Hidrogênio e Sistemas de Células a 

Combustível”, ProCaC, com a participação de empresas e universidades. Em 2005, o 
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programa passou por uma reformulação recebendo o nome de “Programa de Ciência, 

Tecnologia e Inovação para a Economia do Hidrogênio” (ProH2). Este programa conta com 

três redes de pesquisa instituídas: rede de pesquisa de combustíveis e hidrogênio; rede de 

pesquisas de sistemas de células a combustível de óxido sólido e rede de pesquisas de 

sistemas de células a combustível de eletrólito polimérico (INFOESCOLA, 2012). 

Por outro lado, na reação de reforma de hidrocarbonetos, ou de álcoois, não se obtém 

hidrogênio puro, mas uma mistura de gases, contendo também monóxido e dióxido de 

carbono, nitrogênio, além de outros gases. Esses subprodutos podem restringir o desempenho 

dos ânodos da célula a combustível, sendo que o de maior capacidade de envenenamento é o 

monóxido de carbono (ACRES, 1997; TRIMM, 2005). A resistência ao monóxido de carbono 

do catalisador da platina é muito baixa e concentrações de apenas 10 ppm são suficientes para 

causar o seu envenenamento. Nos catalisadores bimetálicos de platina e rutênio, este limite é 

mais elevado (100 ppm), mas é ainda muito baixo (ACRES, 1997; SONG, 2002). 

A redução do monóxido de carbono pode envolver a reação de deslocamento do 

monóxido de carbono com vapor d’água (WGS, Water Gas Shift) (Equação 2.1) em condições 

de alta (HTS, High Temperature Shift) e baixa temperatura (LTS, Low Temperature Shift) 

(TRIMM, 2005). Na reação de HTS (350-450 °C), o gás sai do reformador e passa pelo 

catalisador resultando em concentrações de monóxido de carbono de cerca de 3 a 4 %. O gás 

é resfriado a 200 °C (reação de LTS) e a concentração do monóxido de carbono é reduzida 

para cerca de 0,2 a 0,5 % (GIROUX, 2005). 

 

 

 

 
Após as reações de WGS, a redução do monóxido de carbono para níveis inferiores a 

100 ppm pode ser obtida de diferentes maneiras: (i) pela separação do hidrogênio por difusão 

através de uma membrana (RYI, 2010), mas o fluxo é geralmente muito lento; (ii) pelas 

reações de metanação (Equações 2.2 e 2.3) que, embora apresentem consumo do hidrogênio, 

os valores absolutos são considerados relativamente baixos. Esta reação é um sistema eficaz 

de remoção de monóxido de carbono, sendo uma prática industrial comum nas plantas de 

amônia. No entanto, o uso do catalisador de níquel em aplicações móveis é considerado um 

perigo potencial à saúde. Como resultado, a metanação é provavelmente melhor aplicada nos 

processos de conversão estáticos (TRIMM, 2005) e (iii) por oxidação seletiva do monóxido 

(2.1) 
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de carbono em presença de excesso de hidrogênio (CO-PrOx), que é o sistema mais estudado 

para a remoção dos vestígios finais de monóxido de carbono, que ocorre rapidamente e 

responde de forma adequada a mudanças nas condições de operação. Este método consiste na 

passagem do gás reformado por um reator contendo um catalisador, pelo qual também passa 

uma pequena quantidade de oxigênio ou ar, em temperaturas amenas (60-90 °C) (ACRES, 

1997; CHOUDHARY, 2002; KOROTKIKH, 2000; SANCHEZ, 1997; SONG, 2002; 

TRIMM, 2005). 

 

 

 

 

Um esquema de uma unidade de operação de produção de hidrogênio nas PEMFCs, 

que utiliza a reação de CO-PrOx, baseada nos sistemas de reforma do gás natural, é mostrado 

na Figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 Configuração de um sistema de processamento de combustível experimental (LIN, 2006 – 
Adaptada). 
 

Apesar de as PEMFCs já estarem atuando como fonte de energia no mercado, ainda 

são necessários mais estudos, inclusive no sentido de produção de catalisadores capazes de: 

(i) operar em temperaturas adequadas; (ii) operar em presença de dióxido de carbono, vapor 

d’água e do reagente não convertido e (iii) remover o monóxido de carbono do gás reformado, 

de forma eficiente e seletiva. 

 

2.2. Reação de Oxidação Preferencial do Monóxido de Carbono em Presença de 

Hidrogênio (CO-PrOx) 

(2.3) 

(2.2) 
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A reação de oxidação preferencial do monóxido de carbono em presença de 

hidrogênio envolve a oxidação do monóxido a dióxido de carbono (Equação 2.4) sem que 

ocorra, preferencialmente, a reação de oxidação do hidrogênio (Equação 2.5),  levando à 

perda desse combustível. No entanto, outras reações paralelas também podem ocorrer, tais 

como a reação de deslocamento do monóxido de carbono com vapor d’água (Equação 2.1) e 

as reações de metanação (Equações 2.2 e 2.3). 

 

 

 

 

A reação de CO-PrOx foi duplamente patenteada, em 1921, inicialmente pelos 

ingleses John Harger e Henry Terrey e, em seguida, pelos ingleses, Eric Rideal e Hugh 

Taylor. Ela constitui um processo econômico para a remoção do monóxido de carbono de 

correntes gasosas de hidrogênio, nas quais o monóxido de carbono é indesejável como, por 

exemplo, na produção de amônia, na hidrogenação catalítica de gorduras (HARGER, 1921), 

assim como no tratamento de hidrogênio produzido em processos de liquefação de vapor 

d’água, no tratamento de dejetos gasosos de processos de circuitos fechados que empregam 

hidrogênio, entre outros (RIDEAL, 1921). 

No passado, a purificação de correntes de hidrogênio era realizada somente pela 

reação de deslocamento do monóxido de carbono com vapor d’água (WGS), que era 

conduzida a 450 ºC, condição em que a oxidação completa do monóxido de carbono não 

podia ser alcançada (HARGER, 1921). Isto levou à necessidade de se empregar uma reação 

mais eficaz na remoção desta impureza. Neste caso, a melhor opção para a remoção do 

monóxido de carbono de correntes de hidrogênio foi a reação de CO-PrOx (Equação 2.4), que 

ocorre em uma faixa de temperatura mais baixa que aquela utilizada na reação de WGS, de 

forma que o oxigênio reage preferencialmente com o monóxido de carbono (HARGER, 

1921). Deste modo, a reação de CO-PrOx visa à oxidação do monóxido de carbono em uma 

temperatura tão baixa que a reação de oxidação do hidrogênio não possa ocorrer de forma 

significativa, convertendo o monóxido de carbono seletivamente. 

O estudo dessa reação somente foi retomado em 1960, quando Brown e colaboradores 

(BROWN, 1960) focaram a sua utilização nas plantas de síntese de amônia, dando 

importância ao menor custo da aplicação desta reação em relação aos outros processos já 

estabelecidos. Segundo esses autores, diferentemente da reação de metanação, em que o 

(2.4) 

(2.5) 
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monóxido de carbono é convertido em um composto inerte retido na corrente gasosa, na 

reação de CO-PrOx, é produzido o dióxido de carbono, que pode ser mais facilmente 

removido por processos de absorção. 

No entanto, para que a reação de CO-PrOx seja eficiente, existe um limite superior 

prático de concentração de monóxido de carbono que pode ser removido, devido à 

exotermicidade das reações de oxidação (tanto a do hidrogênio quanto a do monóxido de 

carbono), o que produz um aumento considerável da temperatura da corrente gasosa reacional 

(BROWN, 1960). Além disso, abaixo de uma certa temperatura, não ocorre o consumo 

completo do oxigênio e, acima de uma certa temperatura, a remoção do monóxido de carbono 

é incompleta, mesmo se todo o oxigênio for consumido. Portanto, a remoção seletiva do 

monóxido de carbono é possível somente em uma faixa de temperatura, que é chamada de 

zona seletiva. Essa diminuição da seletividade, acima de uma temperatura particular, resulta 

da tendência do dióxido de carbono em ser reduzido na reação reversa de WGS (BROWN, 

1960). 

Atualmente, a aplicação da reação de CO-PrOx vem sendo amplamente estudada, 

objetivando a purificação de correntes gasosas de hidrogênio nas células a combustível, 

principalmente nas PEMFCs. Como geralmente são utilizados compostos orgânicos como 

fonte primária de hidrogênio nesses dispositivos, pode-se empregar as tecnologias utilizadas 

nos sistemas de reforma de hidrocarbonetos/alcoois, já bem estabelecidas. 

Quando a remoção do monóxido de carbono é conduzida pela reação de CO-PrOx, 

também conhecida como SelOx (Selective Oxidation), objetiva-se uma elevada atividade 

catalítica para permitir a remoção do monóxido de carbono em temperaturas compatíveis com 

aquelas de operação das PEMFCs (60-90 °C). Uma elevada seletividade também é importante 

para promover a oxidação do monóxido de carbono em relação à oxidação do hidrogênio, pois 

se deseja a remoção máxima da impureza e o mínimo de perda de energia associada à queima 

do combustível (OH, 1993). 

A reação de oxidação do hidrogênio reduz a quantidade de combustível na célula, tal 

que a seletividade deve ser suficientemente elevada, para não reduzir a eficiência do sistema. 

Por exemplo, uma seletividade de 50 % implica que as mesmas quantidades de dióxido de 

carbono e água estão sendo produzidas, levando a uma perda de 2,7 % na eficiência do 

combustível, em relação a um volume de monóxido de carbono de 2 % (KAHLICH, 1997). 

Desta forma, os requisitos mais importantes de um catalisador para a reação de CO-

PrOx são (AVGOUROPOULOS, 2001): (i) alta atividade de oxidação do monóxido de 
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carbono; (ii) alta seletividade com relação à produção do dióxido de carbono; (iii) capacidade 

de operar a uma temperatura na região definida pelo nível de temperatura das PEMFCs (60-90 

°C); (iv) resistência à desativação pela presença de dióxido de carbono, vapor d’água e traços 

do combustível não processado e (v) longa termodurabilidade (10 anos nos sistemas 

residenciais (ECHIGO, 2004). 

 

2.3 Catalisadores Empregados na Reação de Oxidação Preferencial do 

Monóxido de Carbono em Presença de Hidrogênio 

Diversos catalisadores foram testados na reação de CO-PrOx. Os metais do grupo da 

platina (platina, ródio, rutênio, irídio e paládio) foram os primeiros a serem extensivamente 

estudados nessa reação, apresentando atividades elevadas, com completa conversão de 

monóxido de carbono. Entretanto, estes catalisadores são ativos em temperaturas muito 

elevadas (200 °C) para serem empregados nos sistemas do tipo PEMFC, que operam na faixa 

de 60-90 oC. 

Tendo em vista essa limitação, surgiu a segunda geração de catalisadores, aqueles 

baseados em ouro, que já se mostravam muito ativos na oxidação do monóxido de carbono 

puro, mesmo em temperaturas subambientes. Na reação de CO-PrOx, os catalisadores de ouro 

conduzem a conversões completas de monóxido de carbono em temperaturas aceitáveis para 

operação das PEMFCs (BION, 2008; PARK, 2009). Porém, estes catalisadores possuem a 

desvantagem de empregar um metal nobre, de custo elevado. 

A terceira geração de catalisadores para a reação de CO-PrOx está baseada em uma 

combinação de óxidos de metais de transição: o óxido de cobre suportado na céria. Estes 

catalisadores conduzem a conversões similares àquelas obtidas com os catalisadores do grupo 

da platina, porém com elevada seletividade. Eles têm como principal vantagem o baixo custo, 

em relação aos catalisadores de metais nobres; entretanto, operam em temperaturas superiores 

a 120 °C, que são consideradas elevadas para uso nas PEMFCs (BION, 2008; PARK, 2009). 

Considerando as características desses sistemas, muitos estudos têm sido realizados 

para desenvolver catalisadores que atendam aos requisitos exigidos pelas PEMFCs. Dessa 

forma, tem-se estudado os fatores que influenciam os desempenhos catalíticos dos metais do 

grupo da platina, do ouro e do sistema óxido de cobre/céria, de modo a obter sólidos que 

possam reunir as vantagens desses catalisadores, eliminando as suas desvantagens.  

 

2.3.1 Atividade dos Catalisadores do Grupo da Platina na Reação de CO-PrOx 
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Os catalisadores do grupo da platina (platina, paládio, ródio, rutênio e irídio) foram os 

primeiros a ser extensivamente estudados na reação de CO-PrOx. Em 1960, foram 

desenvolvidos os catalisadores desses metais para uso nas plantas de síntese de amônia da 

Mississippi Chemical Corp. A platina e o rutênio mostraram-se especialmente ativos e 

seletivos, mas os catalisadores de paládio, irídio e ródio mostraram-se pouco ativos na reação 

(BROWN, 1960). 

Uma limitação geralmente apresentada pelos catalisadores deste grupo é a não atuação 

em baixas temperaturas, que é necessário para a sua utilização nas PEMFCs. Isso ocorre por 

causa da forte adsorção do monóxido de carbono sobre esses metais nobres. O monóxido de 

carbono cobre a superfície catalítica quase completamente, de modo que nenhuma reação 

ocorre até que a temperatura seja elevada o suficiente para promover a sua dessorção da 

superfície do catalisador (OH, 1993). 

Os catalisadores desse grupo apresentam, tipicamente, uma curva de conversão de 

monóxido de carbono com um máximo de conversão, seguido por uma diminuição, em 

função da temperatura. Por exemplo, o catalisador Pt/Al2O3 preparado por Kahlich et al. 

(1997) apresentou um pico de conversão a 200 °C, com a diminuição da conversão em 

temperaturas mais elevadas. Esta diminuição foi relacionada com a dessorção do monóxido de 

carbono, aliada ao aumento da velocidade de oxidação do hidrogênio, em temperaturas mais 

elevadas (KAHLICH, 1997; KOROTKIKH, 2000). 

O Quadro 2.2 lista alguns trabalhos envolvendo os catalisadores do grupo da platina 

testados na reação de CO-PrOx. Pode-se observar que a platina e o rutênio foram os metais 

mais estudados, o que é justificado pela sua atividade mais elevada, em relação aos demais. 

Em um dos estudos comparativos entre os catalisadores de platina, rutênio, ródio e paládio 

suportados em γ-Al2O3, a 150 °C, por exemplo, foi observada a seguinte ordem de atividade 

catalítica: Ru > Pt > Rh > Pd. No entanto, essa ordem pode variar de acordo com diferentes 

condições de reação e de temperatura (SUH, 2005). Em outro trabalho (POZDNYAKOVA, 

2006), também foi observado que o catalisador de paládio suportado em céria (Pd/CeO2) foi 

menos ativo e seletivo que o respectivo catalisador de platina (Pt/CeO2) e nos sistemas em que 

o metal foi suportado em alumina sobre um monolito, o catalisador de platina também se 

mostrou o mais promissor do grupo (ZHOU, 2006). 

 

Quadro 2.2 Alguns estudos em que foram utilizados catalisadores do grupo da platina na reação de 
CO-PrOx. 
Metal(is) Promotor Suporte Observações Referência 
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Pt, Pd, Ir, 
Rh e Ru 

- *  
O catalisador de Pt foi o mais 
ativo. 

BROWN, 1960 

Pt, Pd, 
Rh e Ru 

- Al2O3 
Ru e Rh foram os mais ativos e 
seletivos. 

OH, 1993 
     

Quadro 2.2 Alguns estudos em que foram utilizados catalisadores do grupo da platina na reação de 
CO-PrOx (continuação). 

Pt - γ-Al2O3 
Temperatura ótima de reação: ~200 
°C. 

KAHLICH, 1997 

Pt - γ-Al2O3 Promoção da reação pela água. SCHUBERT, 1997 

Pt - 
Zeólitas A,X e 
mordenita(m) 

Atividade: m > X > Al2O3 > A 
Seletividade: A > m > X > Al2O3. 

IGARASHI, 1997 

Pt * γ-Al2O3 
Aumento da atividade e 
seletividade por um promotor 
óxido metálico. 

KOROTKIKH, 2000 

Ru e Pt - γ-Al2O3 A 150 °C, Ru é mais ativo que Pt. HAN, 2001 

Pt - Al2O3 (sol-gel) 
H2O aumenta atividade, CO2 
diminui. 

MANASILP, 2002 

Ru - γ-Al2O3 
Pré-tratamento com H2/N2 é 
benéfico. 

ECHIGO, 2003 

Rh K SiO2 e USY K é excelente promotor. TANAKA, 2003 
Pt Fe Mordenita Fe diminui a forte adsorção do CO. WATANABE, 2003 

Pt,Ir,Pd - 
CeO2(ZrO2), 
Al2O3(SiO2), 
La2O3 e MgO 

Metal mais eficiente: Pt 
Suportes mais eficientes: contendo 
céria. 

MARIÑO, 2004 

Pt,Pd,Ru - Zeólitas tipo A 
Catalisador mais eficiente: Pt/3A 
(dporos=3Å). 

ROSSO, 2004 

Pt - CexZrx-1O2 Pt/CeO2 mais ativo que Pt/CeZrO2. WOOTSCH, 2004 
Ru - SiO2 e Al2O3 Ru/SiO2 mais ativo que Ru/Al2O3. CHIN, 2005 

Pt Fe Mordenita 
Proposta de um mecanismo 
bifuncional. 

KOTOBUKI, 2005 

Pt, Ru, 
Rh e Pd 

- γ-Al2O3 
Atividade catalítica: Ru > Pt > Rh 
> Pd. 

SUH, 2005 

Pt - 
Carvão,         
γ-Al2O3,    

SiO2-aerogel,  

Atividade catalítica: Pt/carvão > 
Pt/SiO2-aerogel > Pt/Al2O3. 

SUH, 2005 

Pt 
Co, Ni, 

Mn 
γ-Al2O3 

Atividade catalítica: PtCo > PtNi > 
PtMn. 

SUH, 2005 

Pt - CeO2, Al2O3 
Água: nenhum efeito; CO2: 
inibição. 

AYASTUY, 2006 a 

Pt - 
CeO2,     

CexZr1-xO2 
Composição mais adequada do 
suporte: Ce0,5Zr0,5O2 

AYASTUY, 2006 b 

Pt, Ru, 
Pt-Ru 

- SiO2 
Catalisadores mais eficientes: 
Ru/SiO2 e Pt-Ru/SiO2 (Pré-
tratamento: redução). 

CHIN, 2006 

Pt, Pd - CeO2 
Mecanismos de reação diferentes 
sobre os catalisadores Pd/CeO2 e 
Pt/CeO2. 

POZDNYAKOVA, 
2006 
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Pt, Pd, 
Rh e Ru 

- γ-Al2O3 
Sistemas monolíticos; Pt/γ-Al2O3 
foi o mais promissor. 

ZHOU, 2006 

     
     

Quadro 2.2 Alguns estudos em que foram utilizados catalisadores do grupo da platina na reação de 
CO-PrOx (continuação). 

Pt - 
SiO2-

mesoporosa 
CO reage com OH na superfície do 
suporte. 

FUKUOKA, 2007 

Pt Nb Al2O3, Nb2O5 
Nb: eficiente como promotor; 
ineficiente como suporte. 

GUERRERO, 2007 

Pt K γ-Al2O3 K torna Pt mais eletrodeficiente. KURIYAMA, 2007 

Pt Ce γ-Al2O3 
Ce fornece oxigênio ativo para a 
reação. 

LIU, 2007 

Pt Co 
Al2O3, SiO2 

aerogel 
Co estabiliza Pt no estado 
reduzido. 

CHOI, 2008 

Pt - Zeólitas tipo A Atividade e seletividade similares. 
LUENGNARUE-
MITCHAI, 2008 

Pt Fe Mordenita 
100 % de conversão. Estável por 
500 h. 

MAEDA, 2008 

Pt K 
Al2O3, SiO2, 
ZrO2,Nb2O5, 

TiO2 

K é um excelente promotor, 
principalmente sobre Al2O3. 

TANAKA, 2008 

Pt Nb Al2O3 Baixo teor de Nb estabiliza Pt2+. GUERRERO, 2009 

Pt - 
SiO2 

mesoporosa 
Diâmetro de poros ótimo: 4 nm. HUANG, 2009 

Pt - 
Zeólitas: FAU 

e ETS-10 
Água: efeito benéfico na atividade. 
Pt/FAU: melhor resistência a CO2. 

SEBASTIAN, 2009 

Ru - Aluminas Melhor catalisador: Ru/α-Al2O3. KIM, 2010 
Pt Cu Al2O3 e Nb2O5 Cu promove apenas Pt/Nb2O5. MOZER, 2011 

*Não informado pelo autor. 

 

Visando a aumentar a atividade e a seletividade dos diferentes metais do grupo da 

platina, vários promotores foram adicionados a esses sistemas, tais como potássio 

(KURIYAMA, 2007; TANAKA, 2003,2008), ferro (KOTOBUKI, 2005; MAEDA, 2008; 

WATANABE, 2003), cobalto (CHOI, 2008; SUH, 2005), níquel (SUH, 2005), manganês 

(SUH, 2005), nióbio (GUERRERO, 2007,2009), cério (LIU, 2007) e cobre (MOZER, 2011). 

O uso desses metais mostrou-se um meio eficiente de alcançar temperaturas de conversão de 

monóxido de carbono mais baixas e a produção de catalisadores mais estáveis por períodos de 

tempo mais longos (CHOI, 2008; GUERRERO, 2007,2009; LIU, 2007; KOTOBUKI, 2005; 

KURIYAMA, 2007; MAEDA, 2008; SUH, 2005; MOZER, 2011; TANAKA, 2003,2008; 

WATANABE, 2003). 
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Outro componente dos catalisadores de CO-PrOx que afeta o seu desempenho, de 

modo significativo, é o suporte. Como mostra o Quadro 2.2, a gama alumina tem sido 

largamente empregada como suporte. Entretanto, a utilização de zeólitas e outros óxidos 

influenciaram positivamente a resistência desses catalisadores à desativação por dióxido de 

carbono e vapor d’água, presentes no fluxo reacional, e a seletividade (IGARASHI, 1997; 

TANAKA, 2003; WATANABE, 2003; MARIÑO, 2004; ROSSO, 2004; WOOTSCH, 2004; 

CHIN, 2005; KOTOBUKI, 2005; SUH, 2005; AYASTUY, 2006; CHIN, 2006; 

POZDNYAKOVA, 2006; FUKUOKA, 2007; GUERRERO, 2007; CHOI, 2008; 

LUENGNARUEMITCHAI, 2008; MAEDA, 2008; TANAKA, 2008; HUANG, 2009; 

SEBASTIAN, 2009). Além disso, observou-se que o uso de peneiras moleculares inibe a 

reação reversa de deslocamento do monóxido de carbono com vapor d’água e a entrada de 

hidrogênio nos poros do catalisador (IGARASHI, 1997; WATANABE, 2003; ROSSO, 2004; 

KOTOBUKI, 2005; LUENGNARUEMITCHAI, 2008; MAEDA, 2008; SEBASTIAN, 2009). 

De modo geral, o desenvolvimento de catalisadores mais eficientes, baseados em 

metais do grupo da platina, tem focado o estudo do efeito da natureza do suporte, da adição de 

promotores e da resistência à desativação pela presença de vapor d’água e dióxido de carbono 

na mistura reacional. 

 

2.3.1.1 Efeito da Natureza do Suporte sobre as Propriedades dos Catalisadores do Grupo da 

Platina 

Muitos suportes foram avaliados com o intuito de aumentar a atividade catalítica dos 

metais na reação de CO-PrOx. Em um estudo (IGARASHI, 1997) com catalisadores de 

platina em que se avaliou a eficiência de suportes baseados em zeólitas, por exemplo, foram 

comparadas as zeólitas X, A e mordenita (M). O catalisador suportado em mordenita mostrou-

se o mais ativo, obtendo-se a seguinte ordem de conversão: Pt/M > Pt/X > Pt/Al2O3 > Pt/A, na 

temperatura de 200 °C. Entretanto, o catalisador suportado na zeólita A mostrou-se o mais 

seletivo, sendo observada a seguinte ordem de seletividade: Pt/A > Pt/M > Pt/X > Pt/Al2O3. 

Observou-se que a seletividade aumentou com a diminuição do tamanho de poros da zeólita, o 

que foi atribuído ao efeito de peneira molecular, em que o monóxido de carbono e o oxigênio 

concentram-se nos poros das zeólitas, devido às suas maiores polaridades e massas 

moleculares, em relação ao hidrogênio. 

Foram também realizados estudos com catalisadores baseados em platina, rutênio, e 

paládio suportados na zeólita A de diferentes tamanhos de poros (3, 4 e 5 Å). O catalisador 
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mais ativo foi a Amostra Pt/3Å, o que foi atribuído à inibição da reação reversa de WGS, 

devido ao pequeno diâmetro de poros do suporte, que é pouco maior que a molécula de 

dióxido de carbono (2,5 Å), dificultando a sua entrada nos poros. Além disso, a diferença de 

basicidade, proporcionada pela presença de contra-íons (K+, Ca2+), também pode ter 

influenciado os valores de conversão de monóxido de carbono (ROSSO, 2004). 

O efeito de suportes óxidos também foi estudado por diversos autores. Em um trabalho 

em que foram sintetizados catalisadores contendo platina, irídio ou paládio, Mariño et al. 

(2004) foi comparada a eficiência de diferentes óxidos (CeO2(-ZrO2), SiO2(-Al2O3), La2O3 e 

MgO) como suportes nos catalisadores de CO-PrOx. Foi observado que, apesar de a platina 

encontrar-se mais dispersa nos suportes ácidos, ela foi mais ativa nos suportes básicos. Além 

disso, a capacidade do catalisador de converter monóxido de carbono foi relacionada com a 

sua capacidade de ativação do oxigênio. Desta forma, o catalisador mais ativo foi a Amostra 

Pt/Ce0,15Zr0,85O2, cujo suporte é um material básico e com elevada capacidade de fornecer 

espécies de oxigênio ativo à reação. 

Em outro trabalho (AYASTUY, 2006 b), foi avaliada a atividade de catalisadores de 

platina suportada em óxidos mistos de céria e zircônia (CexZr1-xO2), com diferentes 

proporções de cério e zircônio. Foi observado que três catalisadores levaram a 100 % de 

conversão do monóxido de carbono: Pt/Ce0,8Zr0,2O2, Pt/Ce0,68Zr0,32O2 e Pt/Ce0,5Zr0,5O2. O 

último desses catalisadores apresentou-se como o mais promissor, por ser o mais ativo em 

uma ampla faixa de temperatura. A atividade elevada dos catalisadores foi relacionada com a 

redutibilidade mais elevada desses suportes.  

O efeito do suporte no desempenho de catalisadores de rutênio também foi estudado 

(KIM, 2009) empregando-se zircônia e ítria (ZrO2-Y2O3), zircônia pura (ZrO2), titânia (TiO2), 

sílica (SiO2) e alumina (Al2O3). Observou-se que a atividade catalítica na reação de CO-PrOx 

diminuiu na seguinte ordem: Ru/ZrO2-Y2O3 >> Ru/SiO2 > Ru/TiO2 > Ru/ZrO2 > Ru/γ-Al2O3. 

Baseados em experimentos de redução e oxidação à temperatura programada e de adsorção de 

dióxido de carbono, os autores atribuíram as diferentes atividades dos catalisadores às 

diferentes capacidades de ativação das espécies de oxigênio dos suportes. Como a ativação do 

oxigênio pode ser facilitada na interface entre o metal e o suporte, o catalisador de rutênio 

suportado no material com maior capacidade de ativação do oxigênio (ZrO2-Y2O3) foi o mais 

ativo. 

Esses estudos mostraram que a influência do suporte no desempenho dos catalisadores 

do grupo da platina está principalmente relacionada com os parâmetros estruturais, ou seja, 
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um suporte eficiente deve atuar como peneira molecular na reação e apresentar propriedades 

redox que possam conduzir a uma elevada capacidade de ativação do oxigênio.  

 

2.3.1.2 Efeito da Adição de Promotores nas Propriedades dos Catalisadores do Grupo da 

Platina 

Com o intuito de melhorar o desempenho dos catalisadores do grupo da platina, 

principalmente no que se refere à diminuição da temperatura de conversão do monóxido de 

carbono, diversos estudos vêm focando a adição de promotores metálicos, tais como os metais 

alcalinos, o ferro, o cobalto, o nióbio e outros, aos catalisadores baseados em metais nobres.  

Dentre os íons de metais alcalinos, o potássio tem-se mostrado como o promotor mais 

eficiente dos catalisadores de ródio. Em um estudo (TANAKA, 2003) conduzido com um 

catalisador de ródio suportado em sílica, por exemplo, a presença do potássio levou ao 

aumento da dispersão do metal nobre, o que aumentou a atividade deste catalisador. De modo 

similar, no catalisador de ródio suportado em zeólita USY, a adição do potássio conduziu ao 

aumento do TOF na reação. No caso dos catalisadores baseados em platina, um estudo 

conduzido por Kuriyama et al. (2007) mostrou que a adição de potássio ao catalisador 

Pt/Al2O3 também aumentou a conversão do monóxido de carbono. Neste caso, o efeito 

promotor do potássio foi atribuído ao enfraquecimento da interação CO-Pt, possivelmente 

devido à maior deficiência de elétrons do metal, causada pela interação Pt-K+. 

Além do potássio, os metais de transição também têm-se mostrado promotores 

eficientes dos catalisadores baseados nos metais do grupo da platina. O ferro, por exemplo, 

atuou de forma eficaz no catalisador de platina suportada na zeólita mordenita, conduzindo a 

100 % de conversão e apresentando seletividade, entre 80 e 150 °C. Esse efeito promotor foi 

atribuído à diminuição da forte interação do monóxido de carbono com a platina 

(WATANABE, 2003). 

O cobalto também se mostrou eficiente como promotor dos catalisadores baseados em 

platina. Em um estudo conduzido com um catalisador do tipo PtCo/Al2O3, Suh et al. (2005) 

sugeriram que o efeito positivo do cobalto podia ser atribuído ao fato de a maioria dos átomos 

de cobalto estar localizada ao redor das espécies de platina, interagindo fortemente com ela, 

assim diminuindo a interação metal-suporte. Observou-se, ainda, que o cobalto é também um 

promotor eficiente dos catalisadores de Pt/SiO2, promovendo a estabilidade do catalisador em 

altas temperaturas. Esse comportamento foi relacionado à sua capacidade de manter as 
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partículas de platina no estado reduzido, durante a reação; como o cobalto torna a platina mais 

redutível, a reação se iniciou em temperaturas muito mais baixas (CHOI, 2008). 

Outro dopante que tem se mostrado eficiente é o nióbio, que promoveu o catalisador 

Pt/Al2O3, diminuindo a temperatura de conversão do monóxido em cerca de 50 °C, além de 

aumentar a seletividade a dióxido de carbono (GUERRERO, 2007). Além disso, observou-se 

que a adição de pequenas quantidades de nióbio (< 5 %) estabilizou 40 % da platina na forma 

Pt2+, mesmo após os tratamentos de redução (GUERRERO, 2009). 

Esses e outros trabalhos mostraram que vários metais podem atuar como promotores 

de catalisadores da reação de CO-PrOx baseados em platina, aumentando a sua atividade e a 

seletividade. No entanto, a comparação direta entre os efeitos de cada promotor nos 

catalisadores não é possível devido às diferentes condições reacionais e ao emprego de 

diferentes suportes, entre outros fatores que afetam diretamente os comportamentos dos 

catalisadores estudados. Apesar dessas limitações, pode-se observar que, com a adição dos 

promotores, pôde-se alcançar temperaturas de reação mais baixas, o que é um requisto para 

que esses catalisadores possam ser empregados em células a combustível. 

 
2.3.1.3 Influência da Água no Desempenho dos Catalisadores do Grupo da Platina 

Como a mistura reacional rica em hidrogênio, proveniente da reação de reforma de 

hidrocarbonetos ou outros combustíveis na célula a combustível, contém vapor d’água, é 

importante estudar o efeito da adição de água no desempenho dos catalisadores de CO-PrOx. 

Os diversos estudos realizados mostraram que, em alguns sistemas, o efeito da adição de 

vapor d’água é benéfico ao desempenho dos catalisadores (MANASILP, 2002; SCHUBERT, 

1997); entretanto, outro estudo mostrou que a presença da água levou à diminuição da 

atividade catalítica e da seletividade (LUENGNARUEMITCHAI, 2008). Além disso, em 

outros trabalhos não se observou efeito da adição de água sobre o desempenho dos 

catalisadores baseados em platina (AYASTUY, 2006 a). 

No estudo conduzido por Luengnaruemitchai et al (2008), foi observado que a 

presença de 10 % de vapor d’água diminuiu tanto a conversão quanto a seletividade do 

catalisador de platina suportada na zeólita A. Este efeito negativo foi atribuído à adsorção da 

água nos sítios ativos do catalisador, bem como à formação de complexos superficiais do tipo 

CO-H2O. No entanto, esse efeito negativo só foi observado em temperaturas de reação 

inferiores a 180 °C; acima desta temperatura, o desempenho do catalisador não foi afetado, o 

que pode ser atribuído à dessorção das moléculas de água dos sítios ativos. 
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Por outro lado, a presença de 10 % de vapor d’água aumentou a atividade dos 

catalisadores de Pt/Al2O3, preparados pelo método sol-gel. Este resultado foi atribuído à 

participação dos grupos hidroxila, formados pela adsorção dissociativa da água sobre a platina 

(MANASILP, 2002). Por outro lado, sobre o catalisador Pt/Al2O3 (monolítico), a presença de 

20 % de água aumentou a conversão de monóxido de carbono, mas diminuiu a seletividade 

em cerca de 15-20 %, em baixas temperaturas; entretanto, esse parâmetro foi aumentado em 

temperaturas acima de 180 °C. Esses efeitos foram relacionados à adsorção da água no  

catalisador, reagindo com o suporte para formar grupos hidroxila, que são espécies mais 

oxidantes que o oxigênio. Dessa forma, os grupos hidroxila oxidam o monóxido de carbono, 

que é adsorvido nos sítios ativos adjacentes, como espécies formiato, liberando os sítios de 

platina para a adsorção dissociativa do oxigênio. Pode-se admitir, também, que a presença de 

água modifica a relação entre Pt0/PtOx, alterando a atividade e a seletividade do catalisador 

(ZHOU, 2006). 

O efeito positivo da adição de vapor d´água no desempenho dos catalisadores também 

foi observado em catalisadores baseados em zeólitas. Sebastian et al. (2009) estudaram 

catalisadores de platina suportada nas zeólitas FAU e ETS-10 e observaram que a atividade 

dos catalisadores aumentou devido à adição da água. Com o catalisador Pt/FAU, as 

temperaturas correspondentes às conversões de 50 % e 100 % (T50 e T100) foram diminuídas 

em 20 e 15 °C, respectivamente. Com o catalisador Pt/ETS-10, o efeito foi ainda mais 

significativo: a temperatura em que ocorreu 50 % de conversão (T50) foi diminuída de 65 °C, 

e uma conversão de 100 % foi alcançada em 160 °C. A seletividade, no entanto, não sofreu 

alteração significativa. 

Com base nesses estudos, pode-se observar que a influência da água no desempenho 

dos catalisadores depende da quantidade de vapor d’água adicionada a cada sistema e da 

temperatura de reação estudada. Em temperaturas mais elevadas, os catalisadores geralmente 

não sofrem influência da água. Com relação ao suporte utilizado no catalisador, observa-se 

que aqueles que atuam como peneiras moleculares sofrem uma maior influência negativa 

devido à presença do vapor d’água. 

 

2.3.1.4 Influência do Dióxido de Carbono sobre o Desempenho dos Catalisadores do Grupo 

da Platina 

De mesmo modo que ocorre com a água, a mistura reacional rica em hidrogênio, 

oriunda da reforma de hidrocarbonetos e outros combustíveis, usada nas células a 
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combustível, contém grandes quantidades de dióxido de carbono. Dessa maneira, torna-se 

importante o estudo do efeito da adição deste componente no desempenho dos catalisadores 

de CO-PrOx. Em geral, o efeito da adição de dióxido de carbono ao sistema reacional leva à 

diminuição da atividade catalítica, sem influenciar significativamente a seletividade. 

O efeito negativo da presença do dióxido de carbono sobre a atividade dos 

catalisadores do tipo Pt/Al2O3, por exemplo, foi observado por vários autores (MANASILP, 

2002 e ZHOU, 2006). Para explicar esse comportamento foram sugeridas três propostas: (i) o 

dióxido de carbono seria adsorvido nos sítios ativos, dissociando-se para produzir monóxido 

de carbono e diminuindo a atividade aparente do catalisador; (ii) a reação reversa de WGS 

ocorreria mais rapidamente em presença de dióxido de carbono e (iii) a interface 

platina/alumina conteria espécies móveis e ativas de oxigênio, que são bloqueadas pela 

adsorção do dióxido de carbono (ZHOU, 2006). Entretanto, nenhuma dessas propostas foi 

ainda comprovada. 

O efeito inibidor do dióxido de carbono também foi observado com o catalisador 

Pt/CeO2. Neste caso, a presença de dióxido de carbono inibiu a conversão, em temperaturas 

mais baixas que 90 °C, porém não afetou esse parâmetro em temperaturas mais elevadas. O 

efeito negativo foi atribuído à carbonatação parcial da céria, inibindo as propriedades redox 

do suporte, mas diminuindo com o aumento da temperatura (AYASTUY, 2006). 

Comparando catalisadores de platina suportada nas zeólitas FAU e ETS-10, Sebastian 

et al. (2009) observaram que existe uma influência da natureza do suporte na resistencia à 

desativação pela presença do dióxido de carbono. Com o catalisador Pt/FAU, a influência do 

dióxido de carbono na atividade catalítica foi desprezível, porém, sobre o catalisador Pt/ETS-

10, houve uma forte inibição da atividade. Isto foi relacionado com a natureza básica da 

zeólita ETS-10, que deu origem a uma forte interação do suporte com o dióxido de carbono. 

A seletividade do catalisador Pt/ETS-10 também diminuiu, indicando um envenenamento dos 

sítios ativos pelo dióxido de carbono. 

Por outro lado, outros autores observaram um efeito desprezível do dióxido de 

carbono sobre o desempenho dos catalisadores baseados em platina para a reação de CO-

PrOx. Korotkikh e Farrauto (2000), por exemplo, constataram que a adição de dióxido de 

carbono ao fluxo reacional não alterou significativamente a atividade de um catalisador de 

platina suportada em gama alumina. A adição de dióxido de carbono a um catalisador de 

platina promovida com cobalto suportada em alumina (PtCo/Al2O3), também não afetou 

significativamente a conversão do monóxido de carbono, na temperatura de reação de 90 °C. 
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Isto sugere que, nestas condições, o dióxido de carbono não compete com o monóxido pelos 

sítios de adsorção, nem ocorre a reação reversa de WGS sobre este catalisador (SUH, 2005). 

A partir desses estudos, pode-se observar que o efeito do dióxido de carbono na 

atividade dos catalisadores de platina na reação de CO-PrOx depende significativamente do 

suporte, sendo os sólidos básicos aqueles que sofrem maior inibição devido à sua forte 

interação com o dióxido de carbono, que leva ao bloqueio dos sítios ativos do catalisador. 

 

2.3.1.5 Mecanismo da Reação de CO-PrOx sobre os Catalisadores do Grupo da Platina 

Muitos pesquisadores realizaram estudos visando à elucidação do mecanismo da 

reação de oxidação preferencial do monóxido de carbono sobre os catalisadores do grupo da 

platina. Bergeld e colaboradores (2001), por exemplo, propuseram um mecanismo em que a 

reação entre a água adsorvida (produto da oxidação do hidrogênio) e do oxigênio adsorvido 

dissociativamente sobre o catalisador leva à formação de espécies OH. O monóxido de 

carbono reage com a espécie OH adsorvida para formar dióxido de carbono e um átomo de 

hidrogênio adsorvido. Este último reage com um átomo de oxigênio adsorvido para formar 

uma nova espécie OH, que vai reagir com o monóxido de carbono ou com espécies OH para 

formar água ou, ainda, com um OH adsorvido para formar água. Estas reações são mostradas 

nas Equações 2.6 a 2.10.  

 

 

 

 

 

 

 

No caso do catalisador de platina e ferro suportados em mordenita (Pt-Fe/M), os sítios 

de platina atuam na adsorção de monóxido de carbono e hidrogênio, enquanto os sítios de 

ferro atuam como sítios de adsorção de oxigênio. O monóxido de carbono adsorvido na 

platina e o átomo de oxigênio adsorvido no ferro reagem rapidamente, já que ambos se 

localizam em sítios vizinhos (Figura 2.3) (KOTOBUKI, 2005). 

Outro mecanimo foi posteriormente proposto por Pozdnyakova et al. (2006), que 

consideraram outros caminhos de reação sobre catalisadores de platina ou paládio suportados 

em céria, mostrados na Figura 2.4. De acordo com esse mecanismo, em baixas temperaturas 

(2.6) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 
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ocorre a reação de WGS na interface entre as moléculas de monóxido de carbono adsorvidas 

na platina e de água, ou grupos OH, adsorvidos na céria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3 Esquema do mecanismo da reação de CO-PrOx sobre os catalisadores  Pt/M (a), Fe/M (b) e 
Pt–Fe/M (c); M = mordenita (KOTOBUKI, 2005 - Adaptada). 

 

 

                                    Baixa Temperatura               Alta Temperatura 

 

 

 

 

(a) 

                                    Baixa Temperatura               Alta Temperatura 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 2.4 Esquemas dos mecanismos da reação de CO-PrOx sobre os catalisadores (a) Pt/CeO2 e (b) 
Pd/CeO2 em condições de baixa e alta temperatura (POZDNYAKOVA, 2006 - Adaptada). 

 

A água adsorvida pode ser estabilizada pelo caráter deficiente de oxigênio do suporte 

(CeO1,695). Em altas temperaturas, o hidrogênio adsorvido se dessorve na forma de água, 

liberando sítios coordenativamente insaturados, que podem adsorver monóxido de carbono na 

(a)                                                (b)                                               (c) 
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interface. O monóxido de carbono adsorvido pode dissociar-se ou migrar para a céria e reagir 

com um grupo OH (POZDNYAKOVA, 2006). 

Por outro lado, em baixas temperaturas, o hidrogênio se dissolve nas partículas 

metálicas de paládio, formando uma estrutura do tipo hidreto. A formação desse composto 

diminui a possibilidade de reação entre o monóxido de carbono e o oxigênio, porque dificulta 

a adsorção desses reagentes. A maior afinidade do paládio pelo hidrogênio pode ser uma 

razão pela qual o spillover de hidrogênio no suporte é menos pronunciado, tornando a 

superfície da céria menos reduzida. Ela também explica por que se observou uma menor 

quantidade de partículas de óxido de cério parcialmente reduzido (CeO1,695), na interface 

metal-suporte do catalisador. Desta maneira, forma-se uma menor quantidade de água, em 

comparação com o catalisador de platina (Pt/CeO2). Isto leva a uma menor quantidade de 

monóxido de carbono adsorvido linearmente no paládio e de espécies intermediárias, entre  as 

quais água e o monóxido de carbono, o que também pode contribuir para a atividade mais 

baixa do Catalisador Pd/CeO2, em relação ao de platina. 

Com o aumento da temperatura, ocorre a decomposição do hidreto metálico e a 

seletividade aumenta acentuadamente. Porém, as espécies Pd0 ainda podem adsorver 

preferencialmente hidrogênio em relação ao monóxido de carbono. Além disso, o óxido de 

paládio (PdO2) superficial pode oxidar o hidrogênio mais facilmente que o monóxido de 

carbono. Esses dois fatores podem explicar a seletividade mais baixa do catalisador Pd/CeO2 

em relação ao catalisador Pt/CeO2 em altas temperaturas (POZDNYAKOVA, 2006). 

 

2.3.2 Atividade dos Catalisadores Baseados em Cobre e Céria na Reação de CO- 

PrOx 

Os catalisadores baseados em óxido de cobre e óxido de cério (CuO-CeO2) foram os 

sistemas mais recentemente propostos como promissores na remoção seletiva do monóxido de 

carbono da mistura reacional rica em hidrogênio, utilizada como combustível nas PEMFCs. 

Esses sistemas foram capazes de operar na faixa de temperatura de 100 a 200 °C, mantendo a 

seletividade quase constante. Eles têm-se mostrado mais ativos e seletivos que os 

catalisadores baseados nos metais do grupo da platina, além de operarem em temperaturas 

mais baixas. Eles são menos ativos que os catalisadores de ouro, porém mais seletivos que 

estes. 
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Na realidade, estes catalisadores mostraram-se ativos na reação de CO-PrOx desde os 

primeiros estudos, conduzidos por Harger e Rideal, em 1921. No entanto, apenas a partir de 

2001 passaram a ser mais estudados, mostrando-se muito promissores para a reação, como 

mostra o Quadro 2.3. 

 

Quadro 2.3 Alguns estudos em que foram utilizados catalisadores CuO-CeO2 na reação de CO-PrOx. 

Método de Preparação Promotor Observações Referência 

Cu+Ce: co-precipitação - 
Teor ótimo de cobre: 5,7%; conversão: 
96%; seletividade: 95% (110 °C). 

AVGOUROPOU
-LOS, 2001 

Sm+Ce: co-precipitação 
Cu: impregnação 

Sm2O3 
Sítios ativos: interfaciais. A atividade 
depende da área de BET. 

WANG, 2002 

Combustão nitrato/ureia - 
Método eficiente de síntese; desativação 
na presença de H2O e CO2. 

AVGOUROPOU
-LOS, 2003 

Sol-gel - Proposta de esquema redox de reação. SEDMAK, 2003 
Co-precipitação - Temp. ótima de calcinação: 700 °C. JUNG, 2004 

Co-precipitação / 
Gelação com uréia 

- 
Método eficiente de síntese; desativação 
na presença de H2O e CO2. 

LIU, 2004 

Co-precipitação ZrO2 
CuO-CeO2 > CuO-CeO2-ZrO2            

>CuO-ZrO2. 
RATNASAMY, 

2004 
Co-precipitação,    

citrato-hidrotérmico, 
combustão, impregnação 

- 
Atividade: combustão ~ citrato-
hidrotérmico > co-precipitação > 
impregnação.  

AVGOUROPOU
-LOS, 2005 

Co-precipitação - Teor ótimo: 20 m/m% Cu. BAE, 2005 

Impregnação - 
Cobre e céria suportados em alumina 
são muito estáveis. 

CHEEKATA-
MARLA, 2005 

Citrato - Desativação devido à redução do CuO. MARBÁN, 2005 

Impregnação - 
Atividade independe da SBET CeO2 ou 
da basicidade/acidez do suporte. 

MARIÑO, 2005 

Zr/Tb,Ce: precipitação 
com microemulsão 

reversa. Cu:impregnação 
Zr, Tb 

Ordem de conversão: CuC > CuCZ ≈ 
CuCTb(4%) > CuCTb(1%). 

MARTÍNEZ-
ARIAS, 2005 

Co-precipitação - Ação benéfica de KOH/K2CO3 LIU, 2006 

Impregnação úmida 
incipiente 

- 
Oxidação do CO e H2 simultâneas� 
ativação H2 nos sítios reduzidos pelo 
CO 

MARTÍNEZ-
ARIAS, 2006 a 

Combustão - 
Cu0,15Ce0,85/Al: atividades próximas dos 
catalisadores em pó e em espuma 

PAPAVASILI-
OU, 2006 

Impregnação - Estudo cinético da reação. CAPUTO, 2007 
Suspensão/Co-

precipitação 
Cu: impregnação 

Al, Zr 
Aumento da atividade com a mobilidade 
do oxigênio da rede. 

CHEN, 2007 

Impregnação e             
microemulsão reversa 

- 
Catalisador mais eficiente: 1CuO/CeO2 
(elevada redutibilidade e dispersão do 
CuOx) 

GAMARRA, 
2007 a 
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Impregnação e                 
microemulsão reversa 

- 
Atividade depende da redutibilidade e 
tamanho de partículas de CuO. 

GAMARRA, 
2007 b 

Ce-Al: sol-
gel/impregnação 
Cu: Impregnação 

Al 
Sistema mesoporoso organizado: alta 
atividade e seletividade à baixa 
temperatura. 

MORETTI, 2007 

Combustão - 
A presença de metanol atua como 
inibidor da reação. 

AVGOUROPOU
-LOS, 2008 

    

Quadro 2.3 Alguns estudos em foram utilizados catalisadores CuO-CeO2 na reação de CO-PrOx 
(continuação). 
CeSnAl: co-precipitação 

Cu: impregnação 
Sn, Al 

Sn: promotor, em baixos teores. 
Al: diminui seletividade. 

CHEN, 2008 

Co-precipitação - pH ótimo: 12. CHUNG, 2008 
CeO2: sol-gel 

Cu: impregnação 
- 

SBET mais elevada � propriedades 
redox � interação CuO-interface CeOx. 

GOMES-
CORTES, 2008 

Co-precipitação - Sítios de adsorção de CO e H2: Cu+/Cu0 LEE, 2008 
Co-precipitação K K aumenta resistência a CO2 e H2O. LIU, 2008 

Decomposição térmica 
da uréia 

- 
Baixo teor de cobre: estabilidade por    
24 h de reação. 

MARIÑO, 2008a 

Decomposição térmica 
da uréia 

- 
Baixa atividade de CuO e CeO2;  
mistura física é ativa. 

MARIÑO, 2008b 

Sol-gel e impregnação - 
Cu-Ce-Al mais resistentes à 
desativação. 

MORETTI, 2008 

Combustão com uréia e 
nitrato 

α-Fe2O3 
Reator em dois estágios;  catalisador 
ativo e seletivo a 150 °C. 

SIRICHAIPRA-
SERT, 2008 

Impregnação - 
CO2: diminuição da atividade redox. 
H2O: inibe a geração de espécies ativas. 

GAMARRA, 
2009 

Microemulsão inversa - Grandes partículas de CuO muito ativas HORNES, 2010 
Impregnação e 

microemulsão inversa 
- 

Oxidação do CO: sítios interfaciais de 
Cu parcialmente reduzido. 

MARTÍNEZ-
ARIAS, 2009 

Sol-gel Al Espécies ativas altamente dispersas. MORETTI, 2009 

* - 
CuO-CeO2 macroporoso: maior 
transferência de massa comparado ao 
particulado 

ZHANG, 2009 

Co-precipitação ZrO2 
ZrO2: aumenta espécies Cu+, inibe a 
redução a Cu0, diminui adsorção de CO2 

ZOU, 2009 

Impregnação úmida 
incipiente 

- 
Teor otimizado de Cu: 7m/m%; elevada 
dispersão e interação com o suporte. 

AYASTUY, 
2010 

Ce1-xTixO2: sol-gel 
CuO: impregnação 

Ti 
CuO/Ce0,8Ti0,2O2 é mais ativo e seletivo 
que CuO/CeO2. 

WU, 2010 

Impregnação - Catalisadores monolíticos eficientes. AYASTUY,2011 
Método do citrato - Al2O3 diminui atividade e seletividade. MACIEL, 2011 

* Foi utilizado poliestireno como agente estruturante, nitrato como precursor e ácido cítrico como agente 
quelante. 
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Como se pode observar no Quadro 2.3, as principais diferenças entre os catalisadores 

referem-se aos diferentes métodos de preparação empregados. Em geral, são empregados os 

métodos sol-gel, co-precipitação, citrato-hidrotérmico, combustão, impregnação, 

microemulsão e outros. Outro fator que afeta o desempenho dos catalisadores de cobre 

suportado em céria é a adição de promotores, que nem sempre leva a um aumento da 

atividade catalítica. Geralmente, eles atuam no aumento da resistência à desativação do 

catalisador, seja pela presença de dióxido de carbono e vapor d’água no sistema reacional, 

seja pelo aumento da estabilidade térmica com o tempo de reação. 

Os pioneiros dessa nova geração de catalisadores foram Avgouropoulos et al. (2001). 

Eles produziram catalisadores baseados em óxido de cobre suportado em céria pelo método da 

co-precipitação, utilizando diferentes teores de cobre e obtiveram valores de conversão de 

monóxido de carbono superiores a 96 %, com seletividade de 95 %, a 110 °C. A conversão 

completa do monóxido de carbono foi alcançada a 200 °C, empregando-se uma concentração 

estequiométrica de oxigênio. Estes catalisadores foram mais ativos e seletivos que o 

catalisador Pt/Al2O3, avaliado nas mesmas condições de reação. 

A influência da área superficial específica sobre o desempenho dos catalisadores de 

cobre e céria foi estudada por alguns autores (GÓMES-CORTÉS, 2008; WANG, 2002). Foi 

observado que as diferentes áreas superficiais específicas resultaram em variações nos valores 

de dispersão do cobre na superfície da céria, causando mudanças na natureza das espécies de 

óxido do cobre presentes e afetando a atividade e a seletividade do catalisadores. O 

catalisador com dispersão de cobre mais elevada apresentou o maior número de centros ativos 

interfaciais e, portanto, conduziu a conversões mais altas de monóxido de carbono. 

Entretanto, em um outro estudo (MARIÑO, 2005), foi observado que catalisadores com 

diferentes valores de área superficial específica (entre 25 e 160 m2 g-1) não apresentaram 

diferenças significativas na atividade e na seletividade na reação de CO-PrOx. 

Neste mesmo trabalho (MARIÑO, 2005), foram comparados catalisadores de cobre 

suportado em óxido de cério (CeO2), óxido misto de sílica e alumina (SiO2-Al2O3), lantânia 

(La2O3) e magnésia (MgO). Foram observadas conversões de monóxido de carbono muito 

baixas quando se empregou os catalisadores baseados no óxido misto (suporte ácido), lantana 

e magnésia (suportes básicos). Por outro lado, foi alcançada uma conversão elevada quando se 

usou o óxido de cério como suporte. Isso sugere que as propriedades redox do suporte 
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desempenham um papel mais importante na atividade do catalisador que as propriedades 

ácido/base.  

Esses trabalhos mostraram que o sistema constituído por óxido de cobre e óxido de 

cério apresenta características singulares na reação de CO-PrOx, que dependem de fatores 

determinantes na formação de espécies de cobre altamente dispersas no catalisador, gerando 

uma elevada capacidade de fornecer espécies de oxigênio à reação. A redutibilidade do 

catalisador influencia diretamente a temperatura de conversão do monóxido de carbono. Além 

disso, deve-se levar em conta a facilidade de carbonatação do catalisador oriunda da 

basicidade do suporte, o que deve ser amenizado pela introdução de outras espécies, como os 

promotores, que aumentam a resistência destes catalisadores à desativação pelo dióxido de 

carbono no fluxo reacional. O estudo destes e de outros parâmetros vem sendo realizado, 

conduzindo a resultados promissores. 

 

2.3.2.1 Influência do Método de Preparação sobre as Propriedades dos Catalisadores 

Baseados em Cobre e Céria na Reação de CO-PrOx 

Tendo em vista que diferentes métodos de preparação levam a diferenças na interação 

entre o cobre e a céria, nos valores de área superficial específica do sólido, nas fases dos 

óxidos presentes no catalisador e na dispersão das partículas de cobre, muitos autores 

investigaram a influência de diversos métodos de preparação nas propriedades catalíticas dos 

sistemas baseados em cobre/céria na reação de CO-PrOx. 

Dentre aqueles mais estudados, destaca-se o método da combustão. Os catalisadores de 

cobre/céria sintetizados por esse método mostraram-se muito ativos e seletivos na reação de 

CO-PrOx, o que foi relacionado com a presença de cristais muito pequenos e altamente 

dispersos de óxido de cobre (CuO) e à presença de íons de cobre, interagindo fortemente com 

o suporte. Estes catalisadores apresentaram tolerância aceitável à presença de vapor d’água e 

de dióxido de carbono, assim como estabilidade térmica adequada. No entanto, eles se 

mostraram menos ativos e resistentes à desativação que aqueles preparados por co-

precipitação (AVGOROPOULOS, 2003). 

Confirmando a eficiência do método de combustão na síntese dos catalisadores cobre e 

céria, em um trabalho posterior compararam-se quatro métodos de síntese (co-precipitação, 

combustão, citrato-hidrotérmico e impregnação) e observou-se que a amostra preparada pelo 

método da combustão foi a mais ativa e seletiva. O catalisador preparado pelo método citrato-
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hidrotérmico, embora igualmente ativo, foi menos seletivo. A 150 °C, ambos levaram à 

mesma conversão (~97 %), mostrando seletividades de 94 % (combustão) e 83 % (citrato-

hidrotérmico). A influência do método de preparação no desempenho catalítico foi 

relacionada com a fase de óxido de cobre produzida. As amostras com a maior quantidade de 

óxido de cobre disperso na céria foram as mais ativas e o baixo desempenho catalítico das 

amostras preparadas por co-precipitação e impregnação foi relacionado com a formação de 

partículas de óxido de cobre (CuO) pouco dispersas (AVGOUROPOULOS, 2005). 

Além desse estudo, outro trabalho comparou a atividade de catalisadores de cobre/céria 

preparados por diferentes métodos. Gamarra et al (2007a) utilizaram os métodos de 

microemulsão reversa modificada (série Ce1-xCuxO2) e de impregnação simples (série 

XCuO/CeO2) e observaram diferenças significativas nas atividades catalíticas, na reação de 

CO-PrOx. Os catalisadores preparados por microemulsão reversa modificada mostraram 

atividade catalítica mais alta, em temperaturas mais baixas, que aqueles preparados por 

impregnação (Figura 2.5). Dois fatores podem estar relacionados com as diferenças 

observadas: (i) as diferenças na natureza dos suportes, ou seja, nos óxidos mistos de cobre e 

cério preparados por microemulsão reversa modificada, a redução do cobre bem disperso na 

superfície da céria deve ser facilitada. Deste modo, a atividade catalítica estaria associada com 

a diminuição da energia necessária para a redução do cobre, com geração de vacâncias de 

oxigênio, ou então, com uma energia de ativação mais baixa para o transporte de oxigênio no 

catalisador e (ii) as diferenças nas dimensões das partículas ativas de óxido de cobre, 

dispersas na superfície, cujas reduções podem ser favorecidas nos catalisadores preparados 

por microemulsão reversa modificada (série Ce1-xCuxO2), como consequência do tamanho 

relativamente menor das partículas de óxido de cobre. No entanto, a oxidação do hidrogênio 

também foi favorecida nestes catalisadores, o que levou à significativa diminuição da 

seletividade, como observado na Figura 2.5 b (GAMARRA, 2007 b).  
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Figura 2.5 Curvas de conversão e seletividade dos catalisadores baseados em cobre e céria preparados 
pelo método de impegnação (■) 0,5CuO/CeO2, (●) 1CuO/CeO2, (♦) 5CuO/CeO2, e de microemulsão 
reversa modificada: (∆) Ce0,95Cu0,05O2, ( ) Ce0,9Cu0,1O2 e ( ) Ce0,8Cu0,2O2 na reação de CO-PrOx 
(GAMARRA, 2007 b - Adaptada).  

 

Os desempenhos catalíticos também variaram com o teor de cobre (X) nos 

catalisadores. A faixa mais ampla de conversão e seletividade foi obtida com os catalisadores 

com os teores de cobre mais baixos (Figura 2.5). O catalisador 1CuO/CeO2 (contendo 1 

m/m% de CuO) apresentou os resultados mais promissores, visto que ele conduziu à 

conversão e seletividade completas em uma faixa de temperatura mais ampla. 

Em um outro estudo (HORNES, 2010), em que foi utilizado o método de microemulsão 

inversa, foi produzido um catalisador constituído por óxido de cobre e óxido de cério em uma 

configuração inversa, CeO2/CuO (Figura 2.6). A conversão de monóxido de carbono foi mais 

alta sobre este catalisador que em um outro sólido preparado por microemulsão convencional 

(Cu0,2Ce0,8Ox). A conversão completa observada em uma faixa de temperatura mais ampla e a 

seletividade mais elevada do catalisador CeO2/CuO foram consequências da atividade mais 

baixa na oxidação do hidrogênio, o que foi atribuído à redutibilidade limitada das partículas 

maiores de óxido de cobre (CuO). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando esses trabalhos, pode-se observar que o método de preparação desses 

catalisadores objetiva a síntese de materiais contendo partículas de óxido de cobre altamente 

dispersas na céria, que tornam as espécies de oxigênio mais disponíveis, sem levar à redução 
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Figura 2.6 Imagem de microscopia eletrônica de alta resolução do catalisador baseado em óxido de 
cério e de óxido de cobre (esquerda). Curvas de conversão e seletividade do Catalisador CeO2/CuO 
(■) comparado com o Catalisador Cu0,2Ce0,8Ox (□) (direita) (HORNES, 2010 - Adaptada). 
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completa do cobre. Isto também se aplica a catalisadores de nanocristais de céria suportados 

no óxido de cobre.  

 

2.3.2.2 Efeito da Adição de Promotores sobre as Propriedades dos Catalisadores Baseados em 

Cobre e Céria na Reação de CO-PrOx 

Como pode ser observado no Quadro 2.3, alguns metais foram incorporados aos 

sistemas cobre e céria e conduziram à produção de catalisadores mais eficientes, além de 

sistemas com resistência à desativação mais elevada. Entre os promotores mais estudados, 

destaca-se o zircônio. Foi observado, por exemplo, que com a adição de zircônio ao 

catalisador Cu1Ce9Oδ,  houve um aumento da atividade e da estabilidade térmica desse 

catalisador, em temperaturas superiores a 160 °C. Nesta condição, observou-se a conversão 

máxima (99 %) e seletividade de 72 %, o que foi atribuído ao aumento do número de espécies 

Cu+, com inibição da sua redução para formar especies Cu0, e consequente diminuição da 

interação com o dióxido de carbono na superfície do catalisador, causadas pela presença de 

óxido de zircônio (ZrO2) no catalisador (ZOU, 2009). Em outro trabalho, foi observado que, 

em presença de dióxido de carbono e vapor d’água no fluxo reacional, o catalisador contendo 

zircônia (CuO-CeO2-ZrO2) exibiu a seletividade mais elevada que o catalisador CuO-CeO2. 

(LIU, 2004). 

Outro estudo também mostrou que a oxidação seletiva do monóxido de carbono ocorre 

em temperaturas mais baixas, devido à dopagem do suporte CexZr1-xO2 com espécies Zr4+. A 

temperatura em que ocorreu a conversão completa sobre o catalisador promovido foi cerca de 

10 °C mais baixa do que aquela observada com o catalisador sem o dopante, o que foi 

relacionado à maior mobilidade das espécies de oxigênio da rede causada pela introdução do 

zircônio. No entanto, a promoção foi diminuída quando a fração de Zr4+ ultrapassou 0,1, pois 

o excesso de zircônio diminuiu a mobilidade do oxigênio nos catalisadores (CHEN, 2007). 

A adição de estanho à céria também aumentou a mobilidade do oxigênio do suporte 

ocasionando, dessa forma, o aumento da atividade do catalisador de óxido de cobre suportado 

em céria e alumina (CuO/CeO2.Al2O3) na reação de CO-PrOx. No entanto, a conversão do 

monóxido de carbono diminuiu quando o teor de estanho no suporte aumentou, devido à 

diminuição da capacidade do suporte de fornecer espécies ativas de oxigênio à reação 

(CHEN, 2008). 
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O titânio também conduziu a um efeito promotor nos catalisadores de CO-PrOx.     

Quando ele foi adicionado ao óxido de cério, utilizado como suporte do catalisador de cobre, 

ocorreu a diminuição da temperatura de conversão. Enquanto este catalisador conduziu a uma 

conversão superior a 99 % e apresentou uma seletividade máxima de 99 %, na faixa de 

temperatura entre 110 e 180 °C, o catalisador contendo titânio (CuO/Ce0,8Ti0,2O2) levou a uma 

conversão superior a 99 % e mostrou seletividade máxima de 100 %, na faixa de temperatura 

entre 90 e 170 °C (WU, 2010). 

A partir desses trabalhos, pode-se observar que, apesar de os catalisadores baseados em 

óxido de cobre suportado em céria apresentarem atividade em temperaturas inicialmente 

elevadas para o seu uso nas PEMFCs, a adição de promotores como o zircônio, o estanho e o 

titânio auxilia na diminuição da temperatura de conversão sobre estes catalisadores, tornando-

os muito eficientes na reação de CO-PrOx, mesmo em temperaturas moderadas. 

 

2.3.2.3 Efeito da Adição de Dióxido de Carbono sobre as Propriedades dos Catalisadores 

Baseados em Cobre e Céria na Reação de CO-PrOx 

A adição de dióxido de carbono ao fluxo da reação de CO-PrOx, em geral, leva à 

diminuição da atividade dos catalisadores baseados em cobre e céria (AVGOUROPOULOS, 

2001,2003,2005; AYASTUY, 2010; CAPUTO, 2007; GÓMES-CORTÉS, 2008; LIU, 2004; 

MARIÑO, 2005; MORETTI, 2008,2009; PAPAVASILIOU, 2006; SIRICHAIPRASERT, 

2008; WU, 2010). No entanto, normalmente a sua presença não altera a seletividade, 

sugerindo que o dióxido de carbono inibe as reações de oxidação do hidrogênio e do 

monóxido de carbono, na mesma extensão (CAPUTO, 2007). 

Este efeito inibidor pode ser explicado pela adsorção de dióxido de carbono na 

superfície da céria, na forma de carbonatos estáveis. Estas espécies podem bloquear a 

mobilidade do oxigênio na superfície da céria e diminuir a atividade do catalisador. Sendo 

essa hipótese verdadeira, a atividade deve diminuir continuamente até o ponto em que a 

superfície da céria esteja completamente saturada com as espécies de carbonato adsorvidas 

(MARIÑO, 2005). No entanto, os testes de estabilidade conduzidos por dois dias com um 

catalisador de óxido de cobre, céria e alumina, em presença de uma mistura gasosa contituída 

por 1 % CO, 1,25 % O2, 50 % H2, 15 % CO2, 10 % água e hélio, mostraram um desempenho 

catalítico estável, com cerca de 99 % conversão e 68 % de seletividade (a 190 °C) 

(PAPAVASILIOU, 2006). Isto pode ser explicado admitindo-se que a temperatura elevada 
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pode ter contribuído para a eliminação parcial das espécies carbonato adsorvidas, levando a 

um equilíbrio, visto que o efeito inibidor do dióxido de carbono é mais pronunciado em 

baixas temperaturas (CAPUTO, 2007). 

Um estudo detalhado sobre a desativação de catalisadores baseado em cobre e céria 

(GAMARRA, 2009) mostrou que, com a presença do dióxido de carbono, ocorre uma 

diminuição da mobilidade do oxigênio nestes catalisadores, como consequência da formação 

de espécies carbonato fortemente adsorvidas nos sítios interfaciais cobre-céria, levando à 

diminuição da atividade do catalisador na conversão do monóxido de carbono. Por sua vez, a 

diminuição da atividade de oxidação do hidrogênio está relacionada com a diminuição da 

redutibillidade da céria, de modo que o cobre tende a se manter como partículas dispersas de 

óxido de cobre (CuO), e não na forma reduzida, que é o sítio ativo da reação de oxidação do 

hidrogênio. Desta forma, como as duas reações de oxidação são inibidas, não há variação 

significativa na seletividade dos catalisadores. 

 

2.3.2.4 Efeito da Adição de Água sobre as Propriedades dos Catalisadores Baseados em 

Cobre e Céria na Reação de CO-PrOx 

A adição de vapor d’água ao fluxo reacional da reação de CO-PrOx, em geral, leva à 

diminuição da atividade dos catalisadores de cobre suportado em céria 

(AVGOUROPOULOS, 2001,2003,2005; AYASTUY, 2010; CAPUTO, 2007; CHEN, 2007; 

GOMES-CORTÉS, 2008; LIU, 2004; MARIÑO, 2005; MORETTI, 2008, 2009; 

PAPAVASILIOU, 2006; SIRICHAIPRASERT, 2008; WU, 2010). Por outro lado, nas 

temperaturas mais elevadas de reação, o efeito inibidor da água se torna menos pronunciado 

(CAPUTO, 2007; LIU, 2004). 

Em um estudo comparativo, usando catalisadores de cobre suportados em céria (CeO2), 

zircônia (ZrO2) e no óxido misto de cério e zircônio (CeO2-ZrO2), LIU (2004) observou que a 

adição de vapor d’água levou à diminuição da atividade, resultando na seguinte ordem de 

conversão: CuO-CeO2>CuO-CeO2-ZrO2>CuO-ZrO2. Este efeito foi mais pronunciado nos 

catalisadores contendo zircônia e naqueles contendo baixos teores de cobre (1-2 %). No 

entanto, o efeito negativo da água diminuiu em temperaturas acima de 150 °C. 

O efeito de desativação dos catalisadores de cobre e cério, causado pela presença de 

vapor d’água, foi relacionado ao bloqueio induzido pela presença de quantidades 

relativamente grandes de água adsorvida, limitando o acesso das moléculas reagentes à 
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superfície do catalisador. As evidências experimentais têm sido relacionadas com o 

impedimento parcial da geração de espécies de cobre ativas. No entanto, considerando que 

espécies carbonato ou hidroxila da água, responsáveis por tal efeito, podem estar localizadas 

principalmente nos sítios ativos da céria, não se pode descartar que os efeitos inibidores estão, 

parcial ou alternativamente, relacionados com o impedimento da ativação do oxigênio ou o 

transporte de espécies de oxigênio ativado para os sítios ativos (GAMARRA, 2009). 

 

2.3.2.5 Mecanismo da Reação de CO-PrOx sobre os Catalisadores Cobre-Céria 

Diversos pesquisadores realizaram estudos visando à elucidação do mecanismo da 

reação de oxidação preferencial do monóxido de carbono, sobre os catalisadores baseados em 

óxido de cobre suportado na céria, como, por exemplo, Sedmak, Hočevar e Levec (2003). 

Eles propuseram um esquema de reação baseado no mecanismo de Mars e van Krevelen, que 

é mostrado na Figura 2.7. De acordo com este mecanismo, o monóxido de carbono e o 

hidrogênio são adsorvidos na interface cobre/céria e a adsorção ocorre principalmente nos 

cátions Cu2+ próximos à céria. Quando um dos reagentes é adsorvido, ele extrai o oxigênio da 

superfície e o cobre é reduzido para Cu+. O óxido de cério (CeO2), próximo ao cátion de 

cobre, pode fornecer átomos de oxigênio adicionais e as espécies Ce4+ são reduzidas  

simultaneamente para espécies Ce3+. Quando a molécula do produto é dessorvida (dióxido de 

carbono ou água), o sítio Cu2+ torna-se disponível para outra molécula do reagente, monóxido 

de carbono ou hidrogênio. Após a remoção do oxigênio da superfície da céria, as vacâncias 

podem ser recarregadas diretamente da fase gasosa ou por difusão de oxigênio. 

 
Figura 2.7 Esquema do mecanismo de Mars e van Krevelen proposto para a reação de CO-PrOx sobre 
o catalisador Cu0,1Ce0,9O2-y nanoestruturado (SEDMAK, 2003 - Adaptado). 
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Por outro lado, Lee et al. (2008) ao realizarem um estudo cinético da reação de CO-

PrOx sobre o Catalisador CuO/CeO2, preparado por co-precipitação, chegaram às seguintes 

conclusões: se as reações de oxidação de monóxido de carbono e hidrogênio competem por 

um mesmo sítio ativo, as suas velocidades de oxidação devem ser afetadas pelas 

concentrações de hidrogênio e de monóxido de carbono, respectivamente. No entanto, a 

oxidação do monóxido de carbono e do hidrogênio são independentes, o que sugere que os 

sítios ativos são diferentes. 

O primeiro mecanismo, baseado no mecanismo redox de Mars e van Krevelen, 

considera a presença de espécies Cu2+ no catalisador durante a reação e também a 

concorrência de monóxido de carbono e hidrogênio pelos mesmos sítios catalíticos. 

Entretanto, apesar de ter sido demonstrada presença de espécies Cu2+ no catalisador antes da 

reação, a sua presença durante reação não foi confirmada experimentalmente. Pelo contrário, 

foi encontrada apenas uma mistura de espécies Cu+ e Cu0 co-existindo de forma estável, no 

catalisador CuO-CeO2 (LAMONIER, 1999; ZOU, 2006). Considerando que a quantidade de 

espécies Cu2+ na reação é muito pequena para ser detectada, então o mecanismo redox, 

proposto por Sedmak (2003), deve atribuir uma atividade catalítica extraordinariamente alta a 

essas espécies para explicar a elevada atividade do catalisador. Tendo em vista que a reação 

de CO-PrOx ocorre em condições brandas, isto parece improvável. Além disso, é difícil 

explicar a independência das velocidades de oxidação do monóxido de carbono e do 

hidrogênio, se eles competem entre si na adsorção nos sítios Cu2+.  

Com base em outros trabalhos da literatura, que mostram que os catalisadores que não 

contêm espécies Cu2+ são ativos na reação, e considerando o mecanismo proposto por Liu e 

Flytzani-Stephanopoulos (1995) para explicar a reação de oxidação do monóxido de carbono 

puro, Lee e Kim (2008) propuseram o modelo mostrado na Figura 2.8. Neste caso, o 

monóxido de carbono e o hidrogênio são adsorvidos nos sítios Cu+ e Cu0, respectivamente. As 

espécies adsorvidas migram para a interface cobre/céria, onde reagem com o oxigênio 

fornecido pelo suporte. Ao mesmo tempo, o cátion Ce4+ é reduzido a Ce3+ e é criada uma 

vacância de oxigênio. Em seguida, o oxigênio molecular na mistura de reação reabastece a 

vacância e restaura o estado de oxidação do cátion de cério para Ce4+. De acordo com este 

modelo, o íon Cu+ é considerado como sítio de adsorção do monóxido de carbono, restando as 

espécies Cu0 e Cu2+ como possíveis sítios de adsorção do hidrogênio. Como o hidrogênio é 

conhecido por ser adsorvido em fases metálicas, considera-se que ele seja seletivamente 

adsorvido nos sítios Cu0 (LEE, 2008). 
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Figura 2.8 Modelo de reação de oxidação do monóxido de carbono e do hidrogênio sobre o catalisador 
CuO-CeO2 na reação de CO-PrOx proposto por Lee (LEE, 2008). 

 

2.3.3 Atividades dos Catalisadores de Ouro na Reação de CO-PrOx 

O ouro foi, durante muito tempo, considerado um catalisador pouco ativo. Entretanto, 

no final da década de 80 e no início da década de 90, Haruta e colaboradores (1989, 1993) 

mostraram que o ouro era excepcionalmente ativo na oxidação do monóxido de carbono em 

baixas temperaturas, quando se encontrava altamente disperso e depositado sobre óxidos 

metálicos semicondutores redutíveis, hidróxidos de metais alcalinos terrosos ou zircônia 

amorfa (HARUTA, 1989,1993). 

Os catalisadores de ouro suportado são considerados particularmente atrativos na reação 

de CO-PrOx, pois a velocidade de oxidação do monóxido de carbono sobre tais sistemas é 

mais alta que aquela de oxidação do hidrogênio, em baixas temperaturas, resultando em uma 

seletividade elevada, em baixas temperaturas. Entretanto, o ouro exibe atividade catalítica 

mais elevada apenas com tamanhos de partícula inferiores a 5 nm (CHEN, 2004; LOPEZ, 

2004). 

Deste modo, a estabilização dos agregados de ouro com diâmetros tão pequenos sobre o 

suporte é essencial para a obtenção de um catalisador ativo. No entanto, é mais difícil obter 

catalisadores de ouro em estados de dispersão tão elevados que aqueles facilmente obtidos 

com paládio e platina (ZHANG, 1985). Isto se deve principalmente ao ponto de fusão do ouro 

ser mais baixo que o da platina e o do paládio (HARUTA, 1993). 

Além do tamanho das partículas, outras caracterísitcas determinam a atividade dos 

catalisadores de ouro, tais como a estrutura da interface ouro-óxido metálico e o perímetro da 

área de contato, entre o metal e o suporte, que são muito dependentes das condições de 

preparo do catalisador (HARUTA, 1993). No caso da oxidação do monóxido de carbono, a 

atividade dos catalisadores de ouro é extremamente dependente do teor de ouro, do pH, da 

temperatura, do tempo de envelhecimento e da atmosfera de calcinação (HARUTA, 1993). 
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Sendo o pequeno tamanho das partículas de ouro uma característca difícil de ser obtida 

experimentalmente, foram estabelecidas as diretrizes para se preparar catalisadores de ouro 

suportados com elevadas dispersões metálicas, que são as seguintes (HARUTA, 1993): 

1. O ouro deve ser suportado sobre o óxido, o óxido misto ou o hidróxido metálico na 

forma de espécies hidróxido, que podem aderir ao suporte mais fortemente que o ouro 

metálico e os íons cloroáuricos. 

2. Os íons cloreto devem ser removidos o mais eficientemente possível por repetidas 

lavagens dos precursores, pois eles constituem um veneno forte para o catalisador de oxidação 

do monóxido de carbono (no caso em que o precursor do ouro é clorado). 

3. O tratamento final, ou a calcinação, deve ser realizado em atmosfera oxidante. Esse 

procedimento é realizado com o objetivo de obter partículas de ouro metálico em forte 

interação com o suporte, que deve possuir a superfície enriquecida com oxigênio. 

Após a publicação dos trabalhos de Haruta e seus colaboradores, nas décadas de 80 e 

90, muitos outros estudos foram propostos, utilizando os catalisadores de ouro em diversas 

outras reações, inclusive na oxidação preferencial do monóxido de carbono. O Quadro 2.4 

mostra alguns exemplos de catalisadores empregados na reação de CO-PrOx, podendo-se 

constatar que os catalisadores de ouro são sistemas promissores para o uso nas PEMFCs. 

Quadro 2.4 Alguns estudos em que foram utilizados catalisadores de ouro na reação de CO-PrOx. 

Suporte 
Método de 

Incorporação do Ouro 
Observações Referência 

MnOx Co-precipitação 95% conversão entre 50 e 80 °C. 
SANCHEZ, 

1997 

α-Fe2O3 Co-precipitação Seletividade independe da pressão de O2. 
KAHLICH, 

1999 

α-Fe2O3 Co-precipitação 
Seletividade depende do grau de 
cobertura por CO do catalisador. 

SCHUBERT, 
1999 

γ-Al2O3 Deposição-precipitação 
Seletividade e atividade dependem do 
tamanho de cristais do ouro. 

BETHKE, 
2000 

TiO2 Deposição-precipitação Efeito benéfico de 200 ppm de água. DATÉ, 2001 
MgO,MnOx 

/ Al2O3 
Deposição-precipitação 

Efeito benéfico do MgO na dispersão e 
estabilização do Au; doador de oxigênio. 

GRISEL, 2001 

* 
Co-precipitação e/ou 

Deposição-precipitação 
ou impregnação 

Catalisador mais ativo: Au/α-Fe2O3 
Mais seletivo: Au/Co3O4. 

SCHUBERT, 
2001 

TiO2 Grafting 
As condições de pré-tratamento são 
importantes no desempenho catalítico. 

CHOUDARY, 
2002 

γ-Al2O3 Deposição-precipitação 
A água atua na remoção do carbonato 
que desativa o catalisador de ouro 

COSTELLO, 
2003 
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Quadro 2.4 Alguns estudos em que foram utilizados catalisadores de ouro na reação de CO-PrOx 
(continuação). 

CeO2 Co-precipitação 
O tamanho de partículas do suporte 
influencia a atividade e a seletividade 

CARRETTIN, 
2004 

α-Fe2O3 
Co-precipitação ou 

Deposição-precipitação 
Elevada seletividade em baixa 
temperatura em presença de água. 

SCHUBERT, 
2004 

TiO2 Deposição-precipitação 
Promoção do H2 na oxidação do CO 
devido à formação de água. 

SCHUMACHE
R, 2004 

CeO2 
Co-precipitação / 

Deposição-precipitação 
Baixo teor de Au (0,28 m/m) é suficiente 
para alta atividade. 

DENG, 2005 

CeLaOx Co-precipitação Redução e calcinação são importantes. JAIN, 2005 
Al2O3, ZrO2 

e TiO2 
Vaporização a Laser 

Não há efeito significativo do suporte na 
taxa de oxidação do CO. 

ROSSIGNOL, 
2005 

CeO2 
Deposição-

precipitação,  e 
combustão 

Atividades próximas sobre catalisadores 
obtidos pelos dois métodos de síntese 

ARENA, 2006 
a,b 

TiO2 Deposição-precipitação Temp. ótima de calcinação: 300 °C 
GALLETTI, 

2007 
TiO2 Deposição-precipitação A luz é a principal causa de desativação LEE, 2007 

(La,Zn,Sm) 
CeO2 

Co-precipitação 
Atividade: Au/Zn-CeO2 > Au/Sm-CeO2 
> Au/CeO2 > Au/La-CeO2. 

AVGOURO-
POULOS, 

2008 
TiO2 Fotodeposição Partículas de ouro com ~1,5 nm. CHANG, 2008 

(La,Zn,Sm) 
CeO2 

Co-precipitação 
Importância do ouro metálico, da 
redutibilidade e da presença de espécies 
Ce4+ superficiais. 

MANZOLI, 
2008 

Al2O3 Troca-iônica direta Participação do H2 na oxidação do CO QUINET, 2008 

Fe2O3 
Deposição-precipitação 

ou Co-precipitação 
A atividade depende dos métodos de 
preparação e de pré-tratamento 

SCIRÈ, 2008 

ZnO Deposição-precipitação 
Exposição à luz e competição iônica 
causam uma variação do teor de ouro 
depositado 

SOUZA, 2008 

TiO2 Deposição-precipitação 
Desativação produzida pelas espécies 
carbonato. 

DENKWITZ, 
2009 

ZnO(Fe2O3) Fotodeposição 
Au/ZnO é mais seletivo que Au/ZnO-
Fe2O3 

NAKNAM, 
2009 

Al2O3 
Troca aniônica ou 
deposição coloidal 

Mecanismo envolvendo intermediários 
H*, OH* e OOH* adsorvidos no Au. 

QUINET, 2009 

TiO2 Deposição-precipitação Melhor base: NaOH; pH ótimo: ~6. 
SANGEETHA, 

2009 
TiO2 Fotodeposição Catalisador estável por 60 h a 80 °C. YANG, 2009 

CeO2 (FeOx, 
MnOx, 

CoOx) 

Co-precipitação ou 
ativação 

mecanoquímica 

Ativação mecanoquímica favorece 
formação de fases segregadas do suporte. 

ILIEVA, 2010 
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Quadro 2.4 Alguns estudos em que foram utilizados catalisadores de ouro na reação de CO-PrOx 
(continuação). 

(Co3O4)-
(CeO2), 

TiO2, Al2O3 
Deposição-precipitação 

Sobre suportes mais redutíveis, os 
catalisadores são mais ativos. 

LIOTTA, 2010 

γ-Al2O3** Deposição-precipitação 
MgO é o melhor promotor na presença 
de CO2 e H2O. 

DAVRAN-
CANDAN, 

2011 

CeO2–Fe2O3 Co-precipitação 
Atividade: Au/CeO2 ≈Au/Ce50Fe50 > 
Au/Ce75Fe25 > Au/Ce25Fe75 > Au/Fe2O3. 

TABAKOVA, 
2011 a 

* α-Fe2O3, Ni2O3, MgO, Mg(OH)2, CeO2, MnO2, Co3O4, TiO2, γ -Al2O3 e SnO2. 
** γ-Al2O3 dopada com: Mg, Mn, Ce, Co, Fe ou Ni. 
 

Pode-se observar que muitos métodos de preparação foram empregados na síntese de 

nanopartículas de ouro sobre óxidos metálicos, tais como a co-precipitação, a deposição-

precipitação, a deposição de vapores químicos, a vaporização a laser, a impregnação 

modificada e a fotodeposição, de acordo com os diferentes suportes empregados.  

Em um dos trabalhos pioneiros sobre o ouro (SANCHEZ, 1997), empregou-se o método 

de co-precipitação e o óxido de manganês (MnOx) como suporte. Este catalisador conduziu a 

95 % de conversão do monóxido de carbono, na faixa de temperatura entre 50 e 80 °C, 

mantendo-se estável por dois dias. Em trabalho posterior, Schubert et al. (1999) mostraram 

que, na reação de CO-PrOx, sobre os catalisadores Pt/γ-Al2O3 e Au/α-Fe2O3, tanto a cinética 

da reação quanto a seletividade eram fortemente influenciadas pelo grau de cobertura das 

superfícies das espécies metálicas, pelo monóxido de carbono. No caso dos catalisadores de 

platina, durante a reação, a cobertura do metal pelo monóxido de carbono permanecia 

praticamente constante e próxima à saturação. Entretanto, no caso dos catalisadores de ouro, 

isto era significativamente alterado com a temperatura e com a pressão parcial do monóxido 

de carbono. Desta forma, a seletividade dos catalisadores de ouro diminuía drasticamente com 

a diminuição da pressão parcial do monóxido de carbono e com o aumento da temperatura de 

reação, permanecendo constante sobre os catalisadores de platina. No estado estacionário, a 

concentração de monóxido de carbono nos catalisadores de ouro era baixa, em comparação 

com aqueles de platina. Esta diferença explica a independência da seletividade com a 

concentração de monóxido de carbono na platina, enquanto a seletividade sobre o ouro 

diminui fortemente com a diminuição da concentração de monóxido de carbono. 

Como se pode observar nesse trabalho, a seletividade dos catalisadores de ouro é um 

dos seus principais problemas, de modo que as modificações proporcionadas pela adição de 
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promotores ao catalisador podem levar ao aperfeiçoamento desses sólidos. Além disso, outros 

dois fatores importantes na produção de catalisadores de ouro ativos na reação de CO-PrOx 

são a natureza do suporte empregado e o método de preparação, que podem conduzir à síntese 

e estabilização de partículas de ouro com tamanhos suficientemente pequenos para serem 

ativas na reação. 

 

2.3.3.1 Efeito da Natureza do Suporte sobre a Atividade dos Catalisadores de Ouro na Reação 

de CO-PrOx 

Com o objetivo de produzir e estabilizar nanopartículas de ouro presentes nos 

catalisadores da reação de CO-PrOx, o efeito do suporte empregado nestes catalisadores foi 

amplamente estudado. Os principais suportes utilizados foram aqueles baseados em óxidos de 

metais de transição, tais como os óxidos de ferro, cério, titânio, manganês, níquel, cobalto, 

zircônio, entre outros. Óxidos de outros metais também foram estudados, principalmente os 

de alumínio e magnésio, mas que se mostraram menos ativos que os primeiros (BION, 2008; 

PARK, 2009). 

Dentre os estudos realizados, em que foram comparados catalisadores de ouro sobre 

diferentes suportes, destaca-se o trabalho publicado por Schubert et al. (2001), em que foram 

produzidos catalisadores de ouro suportado em óxido de ferro (III) (Au/α-Fe2O3), óxido de 

cobalto (II,III) (Au/Co3O4), óxido de níquel (III) (Au/Ni2O3), hidróxido e óxido de magnésio 

(Au/Mg(OH)2 e Au/MgO, respectivamente), céria (Au/CeO2), titânia (Au/TiO2) óxido de 

manganês (IV) (Au/MnO2) e na alumina (Au/Al2O3) e avaliados na reação de CO-PrOx. Os 

catalisadores foram classificados de acordo com os valores de TOF obtidos (Figura 2.9): o 

primeiro grupo, com os catalisadores mais ativos, inclui aqueles suportados nos óxidos de 

ferro, cobaldo, cério, estanho, titânio e níquel. O segundo grupo compreende os catalisadores 

suportados no hidróxido e no óxido de magnésio, menos ativos que o primeiro e o último 

grupo inclui aqueles suportados na alumina e no óxido de manganês. As diferentes atividades 

observadas foram relacionadas com as diferentes habilidades de cada suporte em fornecer 

oxigênio ativo para a oxidação do monóxido de carbono. Devido à concordância entre a 

ordem de atividade dos catalisadores estudados na reação de CO-PrOx e na reação de 

oxidação do monóxido de carbono puro, foi sugerido que a presença do hidrogênio exerce 

pouca influência na reação de CO-PrOx sobre esses catalisadores (SCHUBERT, 2001). Os 

catalisadores mais ativos foram os óxidos metálicos facilmente redutíveis, conhecidos por sua 

capacidade de adsorver e armazenar o oxigênio necessário para a oxidação por meio de um 
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caminho independente de adsorção direta (dissociativa) de oxigênio, sobre as partículas de 

ouro. Por outro lado, os catalisadores suportados nos materiais inertes tais como a magnésia 

ou a alumina, em que o suprimento adicional de oxigênio não é possível, são muito menos 

ativos. As variações de atividade neste grupo são atribuídas às diferentes formas das 

partículas de ouro (número alterado de sítios expostos) (SCHUBERT, 2001). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.9 TOF dos diferentes catalisadores de ouro na reação de CO-PrOx, a 80 °C, após 15 e 1000 
min de reação (SCHUBERT, 2001 - Adaptada). 

 

Considerando as seletividades apresentadas pelos catalisadores, as mais altas foram 

apresentadas pelos catalisadores de ouro suportado no óxido de ferro (60-65 %), no óxido de 

magnésio (65 %) e no hidróxido (70 %) e no óxido de cobalto (75-80 %). Um segundo grupo, 

compreendendo os catalisadores suportados nos óxidos de níquel, alumínio e cério, 

apresentou seletividades de cerca de 55-60 %, seguido pelos catalisadores suportados nos 

óxidos de titânio (45-50 %) e estanho (30-35 %). Uma possível explicação das diferentes 

seletividades pode ser a concorrência do hidrogênio e oxigênio na reação sobre os suportes. 

Esta hipótese é corroborada pela seletividade ainda mais baixa (~20 %) observada com um 

catalisador de ouro suportado em céria contendo vanádio, que é bem conhecido pela sua 

capacidade de sofrer mudanças do estado de oxidação (SCHUBERT, 2001). 

Em outro estudo comparativo com catalisadores de ouro suportado em alumina, titânia e 

zircônia, a conversão máxima de monóxido de carbono foi de 65 % sobre o catalisador 
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suportado na alumina (Au/Al2O3), a 119 °C; 60 % no catalisador suportado na titânia 

(Au/TiO2), a 196 °C e de 55 % daquele suportado em zircônia (Au/ZrO2), a 172 °C 

(ROSSIGNOL, 2005). No entanto, o cálculo das taxas na oxidação catalítica de monóxido de 

carbono mostrou valores semelhantes nos três sistemas. Este cálculo foi necessário porque, 

apesar de os catalisadores conduzirem a valores de conversão diferentes, os catalisadores 

possuíam diferentes teores de ouro: 0,080% no Au/Al2O3, 0,054% no Au/ZrO2 e 0,023% no 

Au/TiO2. De acordo com esses resultados, em presença de hidrogênio, o ouro suportado em 

alumina converte o monóxido de carbono tanto quanto o ouro na titânia ou na zircônia. Isto 

sugere que o hidrogênio mascara o efeito do suporte na oxidação do monóxido de carbono, ou 

seja, o efeito do hidrogênio torna os catalisadores equivalentes na reação de CO-PrOx 

(ROSSIGNOL, 2005). 

Em um outro estudo, em que se comparou catalisadores de ouro suportado em céria, 

dopando-se o suporte com lantânio, samário ou zinco, foi observado um efeito positivo devido 

à adição de zinco e samário, enquanto a dopagem com lantânio reduziu a atividade catalítica. 

Assim, a ordem de atividade observada foi: Au/Zn-CeO2 > Au/Sm-CeO2 > Au/CeO2 > Au/La-

CeO2. A conversão máxima de monóxido de carbono alcançada sobre o catalisador dopado 

com zinco foi de 96 % (seletividade: 40 %) e sobre o catalisador Au/CeO2 foi de 88 % 

(seletividade: 37 %) (AVGOUROPOULOS, 2008; MANZOLI, 2008). A origem das 

diferenças observadas foi relacionada a uma modificação da estrutura defeituosa da céria. Os 

dados obtidos com espectroscopia Raman forneceram evidências de uma mudança do 

ambiente do óxido de cério em presença dos dopantes, devido à formação de soluções sólidas, 

bem como ao aumento do número de vacâncias de oxigênio formadas na rede da céria. Os 

resultados de FTIR indicaram que a concentração de sítios Ce3+ defeituosos era maior na 

superfície do Au/CeO2 do que nas amostras dopadas com samário e zinco; além disso, os 

espectros de FTIR mostraram maior intensidade e amplitude da absorção relacionadas com 

monóxido de carbono no ouro do catalisador Au/CeO2 reduzido, indicando a presença de 

clusters de ouro na superfície deste catalisador. Este resultado pode sugerir que os clusters de 

ouro e sítios Ce3+ defeituosos não são os sítios ativos na reação de CO-PrOx (MANZOLI, 

2008). 

Esses resultados ilustram o importante papel da redutibilidade do suporte na obtenção 

de catalisadores de ouro ativos na reação de CO-PrOx. Quando os suportes utilizados são de 

óxidos não redutíveis, o tamanho da partícula de ouro é de fundamental importância. Porém, 

em presença de suportes redutíves, o fator do tamanho torna-se menos preponderante. 
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2.3.3.2 Efeito do Método de Preparação sobre a Atividade dos Catalisadores de Ouro na 

Reação de CO-PrOx 

A importância do método de preparação dos catalisadores de ouro está 

fundamentalmente relacionada com o tamanho das partículas metálicas obtidas, o que, por sua 

vez, influencia fortemente a atividade e seletividade. Por exemplo, em um estudo realizado 

em 2000 (BETHKE), foram sintetizados catalisadores de ouro suportado em alumina (Au/γ-

Al2O3), pelo método da deposição-precipitação e, tanto a atividade, quanto a seletividade, 

mostraram forte dependência com o tamanho dos cristais de ouro obtidos. Foi observado que  

o tamanho ótimo estava entre 5-10 nm e que as partículas menores e maiores que esse 

tamanho foram menos ativas. Na síntese destes catalisadores, notou-se um efeito positivo 

devido à adição do citrato de magnésio, o que levou à produção dos catalisadores com os 

menores tamanhos de partículas de ouro. Este efeito benéfico foi atribuído ao fato do citrato 

ser um forte ligante das espécies de ouro (Au3+). Desta forma, em presença do citrato, este 

ligante compete com os íons hidroxila na coordenação dos íons de ouro, deslocando alguns 

íons hidroxila ligantes, o que leva à ruptura dos clusters de ouro em partículas menores. 

Em um estudo posterior, foram comparados catalisadores de ouro suportado em óxido 

de ferro (Fe2O3), preparados pelos métodos de deposição-precipitação (DP) e co-precipitação 

(CP), além de um catalisador comercial utilizado como referência. Foi observado que o 

método da deposição-precipitação levou à produção do catalisador mais ativo na reação de 

CO-PrOx (Figura 2.10).  

 

Figura 2.10 Conversão do monóxido de carbono (linhas contínuas) e seletividade a dióxido de carbono 
(linhas pontilhadas) versus temperatura. (□) AuDP; (●) AuRef; e (×) AuCP (SCIRÈ, 2008 – 
Adaptada). 
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Nos três casos, a conversão do monóxido de carbono aumentou com a temperatura, 

atingindo um máximo, que diferiu em função do catalisador: 95 % (70 °C), sobre o 

catalisador preparado por deposição-precipitação; 80 % (90 °C) sobre o catalisador usado 

como referência e 45 % (140 °C) obtido sobre o catalisador preparado por co-precipitação. 

Estes resultados indicam que a atividade de oxidação de monóxido de carbono desses 

sistemas é fortemente afetada pelo método de preparação na ordem: AuDP > AuRef > AuCP. 

Entretanto, a seletividade mostrou-se independente do método de preparação e altamente 

dependente da temperatura. As diferenças de atividade foram atribuídas aos diferentes 

tamanhos médios de partículas de ouro: AuCP (8 nm), AuDP (3 nm) e AuRef (4 nm) (SCIRÈ, 

2008). 

Em um estudo mais recente, foram comparados catalisadores de ouro suportado em 

alumina, preparados por métodos não tradicionais de síntese, tal como a deposição coloidal 

(CD), a troca aniônica sem lavagem (AE-0) e troca aniônica com lavagem in situ (AE-in) ou 

ex situ (AE-ex), obtendo-se catalisadores com diferentes tamanhos de partículas de ouro. 

Notou-se que o método mais eficiente foi a troca aniônica com lavagem in situ (Figura 2.11). 

Pode-se observar que os catalisadores mais ativos foram aqueles que possuíam os menores 

diâmetros médios das partículas de ouro (2 nm). Como também pode ser observado na Figura 

2.11, o desempenho destes catalisadores foi comparado ao de um catalisador de ouro 

suportado em titânia. Este sólido se mostrou mais ativo que aqueles suportados em alumina, o 

que foi atribuído a diferentes morfologias das partículas de ouro, que são dependentes do 

suporte (QUINET, 2009). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.11 Curvas de taxa de oxidação (a) e seletividade (b) obtidas sobre os catalisadores: ( ) 
Au/TiO2, (■) Au/Al2O3 (AE-in) 2 nm, (●) Au/Al2O3 (AE-ex) 2 nm, (▲) Au/Al2O3 (CD-ex) 4 nm, ( ) 
Au/Al2O3 (AE-ex) 7 nm e ( ) Au/Al2O3 (AE-0) 30 nm na reação de CO-PrOx (QUINET, 2009 – 
Adaptada). 
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Recentemente, foram comparados os desempenhos de catalisadores de ouro suportado 

em óxidos mistos de cério e ferro (Au/CeO2-FeOx), que foram sintetizados pelos métodos de 

co-precipitação e ativação mecanoquímica (MQ). Este último método mostrou-se como o 

mais eficiente. No entanto, com os catalisadores suportados nos óxidos mistos de manganês e 

cério (Au/CeO2-MnOx), o método de preparação não afetou significativamente a atividade. 

Por outro lado, com os catalisadores suportados nos óxidos mistos de cério e cobalto 

(Au/CeO2-CoOx), aquele preparado por co-precipitação mostrou-se o mais ativo. As 

diferenças observadas não foram atribuídas à dispersão metálica, visto que foram obtidos 

valores semelhantes desse parâmetro. Por outro lado, observou-se que a estrutura do suporte, 

a depender da natureza do dopante e do método de preparação, determinou as propriedades 

redox e catalíticas. Quando o método de co-precipitação foi empregado, foi obtida uma 

inserção mais profunda do dopante na céria, enquanto que a ativação mecanoquímica levou à 

formação de uma fase segregada do dopante. O catalisador contendo cobalto, preparado por 

MQ, exibiu uma baixa atividade, o que foi atribuído à presença da fase CoO, inativa, bem 

como à formação de metano, pelo cobalto metálico (ILIEVA, 2010). 

A partir desses trabalhos, pode-se constatar a forte dependência da atividade com o 

tamanho de partícula de ouro, influenciado pelos diferentes métodos de preparação. Entre os 

métodos estudados, a co-precipitação e a deposição-precipitação se mostraram muito 

eficientes em diversos estudos. Pode-se observar que, mesmo quando o tamanho de partícula 

de ouro é semelhante, o método ainda pode alterar as propriedades catalíticas, levando à 

produção de catalisadores em que o suporte esteja em maior ou menor interação com as 

partículas de ouro; além disso, outras fases podem ser produzidas, o que depende fortemente 

dos óxidos são empregados como suporte. 

 

2.3.3.3 Efeito da Adição de Vapor d’Água sobre a Atividade dos Catalisadores de Ouro na 

Reação de CO-PrOx 

Como a mistura reacional rica em hidrogênio, oriunda da reforma dos combustíveis, 

nas PEMFCs, contém ainda pequenas quantidades de vapor d’água, torna-se importante 

estudar o efeito da sua adição no desempenho dos catalisadores de ouro utilizados na reação 

de CO-PrOx. Em geral, ocorre um efeito positivo da presença de pequenas quantidades de 

vapor d’água na atividade dos catalisadores de ouro; as espécies geradas em presença da água, 

tais como os grupos hidroxila na superfície do catalisador, podem participar ativamente da 

oxidação do monóxido de carbono em baixa temperatura (DATÉ, 2001). Este efeito positivo 
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foi também observado nos catalisadores Au/MnOx/MgO/Al2O3, Au/MgO/Al2O3 e Au/Al2O3 

(GRISEL, 2001). 

Foi proposto (COSTELLO, 2003) que este efeito promotor ocorre porque a oxidação do 

monóxido de carbono conduz a uma desativação do catalisador, devido à formação de 

espécies carbonato inativas, nos sítios ativos. Estas espécies são oriundas da desidratação do 

bicarbonato, na superfície do ouro, pela reação com uma hidroxila adjacente, como mostra a 

Equação 2.12, removendo um sítio ativo do catalisador. A presença do vapor d’água pode 

reverter essa reação,  regenerando o catalisador, o que também explica por que a sua presença 

pode impedir a desativação do catalisador com o tempo de reação. Esta também pode ser a 

razão para o comportamento distinto dos catalisadores de ouro, em relação à água em função 

dos diferentes suportes, que conduzem a diferentes interações com as espécies carbonáceas 

adsorvidas, a depender, principalmente, da basicidade. 

 

Au–(CO3H) + Al–OH  Au–(CO3)–Al + H2O                         (2.12) 

 

Os efeitos da adição de água dependem, também, da temperatura de reação. Eles são 

mais intensos em temperaturas de reação mais baixas enquanto que, acima de 120 °C, 

dificilmente são observadas diferenças nas atividades. Isto está relacionado com a dessorção 

da água (GRISEL, 2001; SCHUBERT, 2004). 

Por outro lado, sobre alguns catalisadores é observada uma influência negativa da 

presença de água, com diminuição da atividade, como por exemplo sobre o catalisador 

Au/MnOx/Al2O3 (GRISEL, 2001). Esse efeito foi relacionado à diminuição da mobilidade do 

oxigênio do óxido de manganês (MnOx). No entanto, Daté et al. (2001) atribuíram o efeito 

negativo da água na atividade do catalisador de ouro suportado em titânia  à adsorção da água 

nos sítios ativos do catalisador. Este efeito só foi observado em presença de elevadas 

concentrações de água.  

Esses e outros trabalhos mostram que, em geral, a presença de vapor d’água leva ao 

aumento da atividade dos catalisadores de ouro. Este comportamento está relacionado com a 

decomposição de espécies carbonato que interagem fortemente com os sítios ativos do 

catalisador, além de formar espécies oxidantes, como os grupos hidroxila, que auxiliam na 

oxidação do monóxido de carbono. 
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2.3.3.4 Efeito da Adição de Dióxido de Carbono sobre a Atividade dos Catalisadores de Ouro 

na Reação de CO-PrOx 

Com relação ao desempenho dos catalisadores de ouro, em presença de dióxido de 

carbono, na reação de CO-PrOx observa-se, em geral, uma diminuição significativa da 

seletividade e da atividade dos catalisadores. Por exemplo, sobre o catalisador Au/α-Fe2O3, a 

seletividade diminuiu em cerca de 15 a 20 % e a velocidade de oxidação do monóxido de 

carbono foi reduzida a 1/3 do seu valor inicial. Este efeito negativo foi atribuído à co-

adsorção do dióxido de carbono nos sítios ouro-interface do catalisador e nas partículas 

metálicas de ouro, impedindo a adsorção do monóxido de carbono (SCHUBERT, 2004). 

Em outro estudo, a presença de dióxido de carbono também provocou uma diminuição 

significativa na atividade do catalisador de ouro suportado na céria (Au/CeO2). O máximo de 

conversão (~70 %) foi obtido a 353 K, com 31 % de seletividade, em comparação com cerca 

de 97 %, obtido a 323 K, relacionado a uma seletividade de 58 %, na sua ausência. No 

entanto, a dopagem com zinco, lantânio ou samário conduziu a um efeito benéfico na 

tolerância ao dióxido de carbono, aumentando a resistência do catalisador à desativação. O 

efeito negativo do dióxido de carbono também foi atribuído à adsorção competitiva entre 

monóxido de carbono, hidrogênio e dióxido de carbono, na superfície do catalisador 

(AVGOUROPOULOS, 2008). 

Esses estudos ilustram o efeito negativo da presença do dióxido de carbono sobre a 

atividade e seletividade dos catalisadores de ouro, atribuído à adsorção deste componente nos 

sítios ativos do catalisador. 

 

2.3.3.5 Mecanismo da Reação de CO-PrOx sobre os Catalisadores de Ouro 

Considerando que a interação do monóxido de carbono com os catalisadores de ouro em 

vários suportes tem-se mostrado semelhante, espera-se que os efeitos de suporte observados 

na oxidação do monóxido de carbono devam surgir da interação do oxigênio com esses 

catalisadores. De fato, foi observado que não há efeitos do suporte nem na oxidação do 

hidrogênio nem na oxidação do monóxido de carbono, em presença de hidrogênio. Dessa 

forma, em presença de hidrogênio, a ativação do oxigênio parece prosseguir através de outro 

caminho. Portanto, um mecanismo possível para descrever a oxidação do monóxido de 

carbono em presença de hidrogênio deve ser capaz de explicar as seguintes observações: (i) 

ausência do efeito do suporte na velocidade de oxidação do hidrogênio; (ii) ausência do efeito 



70 

 

do suporte na velocidade de oxidação do monóxido de carbono na reação de CO-PrOx e (iii) 

efeito promotor do hidrogênio na velocidade de oxidação do monóxido de carbono varia a 

depender do suporte (ROSSIGNOL, 2005). 

Com base nessas considerações, foi proposto que a presença de hidrogênio na mistura 

reacional não só previne a desativação do catalisador, mas também contribui para a oxidação 

do monóxido de carbono, via a formação de espécies intermediárias altamente oxidantes. A 

oxidação do hidrogênio, que controla a velocidade de formação destas espécies, seria, então, 

uma etapa importante na reação. O fato de que a oxidação do hidrogênio catalisada pelo ouro 

é basicamente independente do suporte indica que a atividade do catalisador, na oxidação do 

hidrogênio, está relacionada essencialmente com a área da superfície exposta do ouro. 

Considerando que a dissociação do oxigênio não ocorre nas partículas de ouro, um 

mecanismo do tipo Eley-Rideal (Figura 2.12) poderia estar envolvido na dissociação do 

hidrogênio sobre a partícula de ouro, seguida pela reação com uma molécula de oxigênio da 

fase gasosa. A reação poderia ocorrer, em seguida, sobre a partícula de ouro, entre uma 

molécula de monóxido de carbono e uma espécie H-O-O adsorvida (ou qualquer espécie 

HxOy). Isso explicaria por que as velocidades de oxidação do monóxido de carbono são 

semelhantes sobre o ouro em diferentes suportes e por que não há nenhum efeito significativo 

do suporte e sim um efeito do hidrogênio sobre a velocidade de oxidação de monóxido de 

carbono (ROSSIGNOL, 2005). 

 

Figura 2.12 Esquema mostrando o mecanismo envolvido na oxidação do monóxido de carbono na 
presença de hidrogênio proposto por Rossignol et al (2005), sobre uma partícula de ouro  
(ROSSIGNOL, 2005). 

 

Em outro estudo (QUINET, 2009), observou-se que o efeito positivo do hidrogênio na 

velocidade de oxidação do monóxido de carbono em baixa temperatura não é um efeito 

simples de promoção da água. Foi proposto que o hidrogênio estava diretamente envolvido no 

mecanismo da oxidação do monóxido de carbono, visto que a velocidade de oxidação do 



71 

 

monóxido de carbono aumentava antes do hidrogênio começar a ser oxidado. Os 

experimentos mostraram que a energia de ativação aparente da oxidação do monóxido de 

carbono era mais baixa que aquela do hidrogênio na reação de CO-PrOx, qualquer que fosse a 

concentração de hidrogênio na alimentação. Isto resultava em uma seletividade superior ao 

dióxido de carbono em baixas temperatura, mesmo sob fluxos reacionais ricos em hidrogênio. 

 Deste modo, foi proposto que o hidrogênio reage com o oxigênio adsorvido 

associativamente na partícula metálica de ouro, para produzir compostos intermediários 

superficiais altamente oxidantes, que convertem monóxido a dióxido de carbono em baixas 

temperaturas e que reagem preferencialmente com o hidrogênio em altas temperaturas. Com 

base nessas informações, foi proposto o esquema mostrado na Figura 2.13, para a reação de 

CO-PrOx sobre o catalisador de ouro suportado em titânia (QUINET, 2009). 

 

 

Figura 2.13 Esquema do mecanismo da oxidação do monóxido de carbono pelo hidrogênio 
sobre um catalisador de ouro proposto por Quinet et al.(2009) (QUINET, 2009 – Adaptada).  

 

Neste esquema, a adsorção dissociativa do hidrogênio e a adsorção do oxigênio sobre o 

ouro levam à formação de espécies OOH* (hidroperóxido). A reação entre a espécie carbonila 

(CO-Au) e hidroperóxido (HOO-Au), ambos adsorvidos no ouro, pode envolver a espécie 

bicarbonato (CO2OH*), que se decompõe formando uma espécie hidroxila adsorvida na 

carboxilato 

hidroxila 

bicarbonato 
hidroxicarbonila 

hidroperóxido 

carbonila 
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partícula metálica (Au-OH) e uma espécie carboxilato ( , adsorvida na interface suporte-

partícula de ouro. Após esta etapa, ocorre a liberação do dióxido de carbono e a espécie 

liberada reage com espécies OH* para formar espécies H* e , por meio da formação 

da espécie hidroxicarbonila. A dessorção do hidrogênio ou a reação de espécies H* com 

oxigênio, assim como a dessorção do dióxido de carbono, completaria o ciclo catalítico. Neste 

esquema, o hidrogênio não é consumido, explicando por que mesmo pequenas quantidades de 

hidrogênio são suficientes para promover a oxidação do monóxido de carbono. Este 

mecanismo é consistente com a observação de que um catalisador ativo na oxidação de 

hidrogênio é também ativo na reação de CO-PrOx. 

 

2.3.4 Comparação entre os Catalisadores de Platina, Cobre/Céria e/ou Ouro na 

Reação de CO-PrOx 

A comparação direta das propriedades dos catalisadores do grupo da platina, de cobre e 

de ouro, com base nos trabalhos mostrados nos Quadros 2.2 a 2.4, torna-se difícil devido às 

diferentes condições empregadas nas avaliações dos catalisadores, tais como: massa do 

catalisador, fluxo dos gases e concentrações dos reagentes, entre outros. 

Tendo em vista essas dificuldades, em 2002, Avgouropoulos et al. compararam os 

catalisadores Pt/γ-Al2O3, Au/α-Fe2O3 e CuO–CeO2 na reação de CO-PrOx empregando as 

mesmas condições experimentais; os resultados de conversão e de seletividade a dióxido de 

carbono são mostrados na Figura 2.14. O catalisador Au/α-Fe2O3 foi o mais ativo, em baixas 

temperaturas, como esperado, enquanto o CuO-CeO2 foi o mais seletivo. Comparando as 

curvas obtidas com os três catalisadores na ausência e em presença de dióxido de carbono, 

observa-se que o dióxido de carbono causa uma diminuição das atividades catalíticas, nos três 

casos. A presença desse composto  provocou, também, um aumento na temperatura em que 

ocorreu 50 % de conversão (T50) de cerca de 40 °C sobre o catalisador de ouro suportado em 

óxido de ferro (Au/α-Fe2O3), de 22 °C sobre o catalsiador baseado em cobre suportado na 

céria (CuO-CeO2) e de 6 °C sobre o catalisador de platina suportada na alumina (Pt/γ-Al2O3). 

No entanto, observa-se que a grandeza do efeito negativo provocado pela presença de dióxido 

de carbono é dependente da natureza do catalisador. Entre as três amostras avaliadas, a 

desativação mais alta foi observada com o catalisador Au/α-Fe2O3, enquanto o catalisador 

Pt/γ-Al2O3 foi o mais resistente à desativação pela presença de dióxido de carbono. 
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Figura 2.14 Curvas de (a) conversão de monóxido de carbono e (b) seletividade a dióxido de carbono 
em função da temperatura dos catalisadores: Au/α-Fe2O3 (∆), CuO–CeO2 (○) e Pt/γ-Al2O3 (□) na 
ausência de CO2 (símbolos preenchidos) e na presença de 15 vol.% CO2 no fluxo reacional (símbolos 
não preenchidos), na reação de CO-PrOx (AVGOUROPOULOS, 2002 - Adaptada). 

 

A presença de 10 % de água provocou uma diminuição significativa na atividade dos 

catalisadores Au/α-Fe2O3 e CuO-CeO2 (Figura 2.15). Em ambas as amostras, as conversão de 

monóxido de carbono foram alcançadas em temperaturas de reação de cerca de 40 e 45 °C, 

respectivamente, mais elevadas, em presença de água. Além desse efeito negativo na 

atividade, a presença da água também diminuiu a seletividade a dióxido de carbono dos dois 

catalisadores.  

 

  

                                        (a)                                                                           (b) 

Figura 2.15 Curvas de (a) conversão e (b) seletividade em função da temperatura de reação dos 
catalisadores: Au/α-Fe2O3 (∆), CuO–CeO2 (○) e Pt/γ-Al2O3 (□) na presença de 15 % CO2 (linhas 
sólidas) e na presença de 15 % CO2 e 10 % H2O (linhas pontilhadas) na reação de CO-PrOx 
(AVGOUROPOULOS, 2002 - Adaptada). 
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No entanto, não foi observada uma diferença significativa na atividade e na seletividade 

do catalisador de platina. Em temperaturas de reação relativamente baixas (< 120 °C), o 

catalisador Au/α-Fe2O3 apresentou atividade superior aos demais na oxidação seletiva do 

monóxido de carbono, independentemente da presença de dióxido de carbono ou água. Em 

altas temperaturas de reação, foram observados valores de atividade e seletividades mais 

elevados, independente da presença de dióxido de carbono ou água, com o catalisador CuO-

CeO2. 

Em um estudo posterior, foram comparados os catalisadores de ouro e cobre suportados 

em céria (Au/CeO2 e CuO/CeO2), que foram preparados pelos métodos de deposição-

precipitação (DP) e deposição-precipitação modificado (MDP), respectivamente. Pode-se 

observar que as atividades e seletividades foram fortemente dependentes da natureza do 

catalisador (Figura 2.16). Em temperaturas inferiores a 120 °C, as seletividades a dióxido de 

carbono dos catalisador CuO/CeO2 se mantiveram constantes em 100 %, enquanto aquelas 

dos catalisadores Au/CeO2 diminuíram progressivamente com o aumento da temperatura de 

reação. Por outro lado, pode-se observar que, na região de baixa temperatura (< 100 °C), os 

catalisadores de ouro foram muito mais ativos que os catalisadores CuO/CeO2. O catalisador 

de ouro sintetizado pelo método de deposição-precipitação foi o mais ativo, enquanto o 

catalisador de cobre preparado pelo método de deposição-precipitação modificado foi o mais 

seletivo. 

 

  
 

Figura 2.16 Curvas de (a) converão a monóxido de carbono e seletividade a dióxido de carbono dos 
catalisadores CuO/CeO2 (retângulos) e Au/CeO2 (círculos) sintetizados pelo método de deposição-
precipitação comum (DP) (símbolos sólidos) e o método de deposição-precipitação modificado (MDP) 
(símbolos abertos), na reação de CO-PrOx (1 % CO, 1,25 % O2, 50 % H2, He) (AVGOUROPOULOS, 
2006 – Adaptada). 
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Com relação ao efeito da presença de dióxido de carbono e água, na atividade e na 

seletividade desses catalisadores, foi mostrado que a adição de 15 % CO2 e 10 % H2O levou a 

uma diminuição na sua atividade e seletividade a dióxido de carbono. O catalisador 

CuO/CeO2 foi capaz de tolerar quantidades mais significativas de dióxido de carbono e água, 

enquanto o catalisador de ouro apresentou uma desativação mais significativa. Por exemplo, 

quando a conversão de monóxido de carbono sobre o catalisador CuCeDP foi de 99 % e a 

seletividade foi 80 % (140 °C) na ausência de dióxido de carbono e água, a mesma conversão 

foi alcançada a 190 °C e observou-se uma seletividade de 43 %, em  presença de ambos. Por 

outro lado, a conversão de monóxido de carbono foi de 96 % sobre o catalisador de ouro e a 

seletividade foi de 40 % (67 °C), na ausência de dióxido de carbono e água, enquanto na 

presença deles a conversão máxima obtida foi de 65 % e a seletividade foi a 100 °C. 

O uso simultâneo de dois catalisadores também foi estudado na reação de CO-PrOx e 

foram observados resultados promissores. Por exemplo, foram preparados microreatores 

utilizando os catalisadores Pt-Co/Al2O3 e CuO/CeO2 que foram avaliados na reação de CO-

PrOx, com o objetivo de combinar as vantagens dos dois catalisadores. Os microreatores 

foram conectados em série, como mostrado pela Figura 2.17. O reator contendo o catalisador 

CuO/CeO2 foi altamente seletivo, enquanto o catalisador Pt-Co/Al2O3 foi muito ativo, o que 

levou à completa remoção do monóxido de carbono, ao final do processo (KIM, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Esquema de dois reatores em série usado na avaliação simultânea de dois catalisadores na 

reação de CO-PrOx (KIM, 2008 – Adaptada). 
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3.1 Procedências dos Reagentes e Gases Utilizados 

As características de todos os gases e dos reagente líquidos e sólidos utilizados são 

descritas no Quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1 Características dos gases, líquidos e sólidos utilizados. 

Nome do gás Fórmula Procedência Pureza 

Dióxido de Carbono CO2 Air Liquide 99,99 

Hélio He Air Liquide 99,999 

Hidrogênio H2 Air Liquide 99,999 

Hidrogênio/Hélio H2/He Air Liquide - 

Monóxido de Carbono CO Air Liquide 99,999 

Nitrogênio N2 Air Liquide 99,999 

Oxigênio 16 16O2 Air Liquide 99,999 

Oxigênio 17 17O2 Isotec 90 

Oxigênio 18 18O2
 Isotec >99 

Etanol CH3CH2OH Fluka 99,9 

Tolueno C6H5CH3 Sigma-Aldrich >99 

Acetato de cério III sesquihidratado Ce(C2H3O2)3·1,5H2O Alfa Aesar 99,9 

Ácido nítrico 67% / 90% HNO3 Sigma-Aldrich >68 / >90 

Ácido tetracloroáurico trihidratado HAuCl4·3H2O Acros >49,0 Au 

Alumina (fase alfa) α-Al2O3 - - 

Dimetil(acetilacetonato) de ouro (III) (CH3)2(C5H7O2)Au Strem Chemicals 99,9 

Isopropóxido de aluminio C9H21AlO3 Acros Organics 98 

Nitrato de cobre II Cu(NO3)2·3H2O Prolabo ≥99,0 

Óxido de cério CeO2 Rhodia - 

Pluronic P123 (C3H6O·C2H4O)x Sigma-Aldrich - 

Ureia (NH2)2CO Prolabo 98 
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3.2 Preparação dos catalisadores 

3.2.1 Síntese dos Óxidos Mistos de Cério e Alumínio 

3.2.1.1 Síntese da Alumina Mesoporosa 

A alumina mesoporosa foi preparada como descrito por Yuan et al. (2008). Na síntese,  

5 g do agente estruturante Pluronic P123® foram dissolvidos em 100 mL de etanol e mantidos 

sob agitação durante 1 h, em um béquer coberto com Parafilm®. Em seguida, cerca de 8 mL 

de uma solução de ácido nítrico (67 v/v%) e 10,42 g (50 mmol) de isopropóxido de alumínio 

foram adicionados ao sistema, mantendo-o à temperatura ambiente e sob agitação, por 5 h. A 

suspensão foi colocada em uma estufa pré-aquecida a 60 °C, onde permaneceu por 5 dias, 

para a evaporação lenta do solvente. Após a secagem, o sólido seco (com aspecto espumoso) 

foi triturado e calcinado em reator de quartzo tubular, a 600 °C, por 4 h (1 °C min-1, 40 mL 

min-1 O2). 

Inicialmente, os sólidos foram calcinados a 400 e 500 °C; no entanto, foi observado que 

o sólido ainda continha partículas marrons, devido à queima incompleta dos precursores 

orgânicos. Por essa razão, os sólidos foram calcinados a 600 °C, obtendo-se uma amostra 

completamente branca. 

O Pluronic P123 foi o agente estruturante utilizado nas sínteses dos suportes 

mesoporosos. Este é o nome usual de um copolímero tribloco, produzido pela BASF 

Corporation®. Estes poloxâmeros apresentam comportamento similar àqueles dos surfactantes 

e formam micelas quando dispersos em um solvente seletivo, como a água. Eles são capazes 

de formar tanto micelas cilíndricas quanto esféricas. O código Pluronic P123 é o original da 

BASF, e foi utilizado, neste trabalho, como sinônimo do polímero poli(etileno-glicol)-block-

poli(propileno-glicol)-block-poli(etileno-glicol), ou, PEG-PPG-PEG, fornecido pela Sigma-

Aldrich. No código do Pluronic, a primeira letra corresponde à forma física do polímero à 

temperatura ambiente (L = Líquido, P = Pastoso, F = Flake (sólido)) e é seguida de dois ou 

três números. O primeiro número (ou os dois primeiros, se existem três) x 300 é igual à massa 

molar aproximada. O último número x 10 é a porcentagem da parte hidrofílica. Neste caso, o 

P123 corresponde ao Pluronic na forma pastosa, de peso molecular de cerca de 3600 g mol-1 e 

30 % de polioxiétileno (parte hidrofílica). A parte hidrofóbica é o polioxopropileno. 
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3.2.1.2 Síntese dos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

Na síntese das amostras contendo cério e alumínio, foi empregado um procedimento 

semelhante àquele desenvolvido por Yuan et al. (2010). Após a dissolução do Pluronic 123  

(5 g) em etanol (100 mL), foram adicionados 6 mL de uma solução de ácido nítrico 90 v/v% e 

quantidades estequiométricas de isopropóxido de alumínio e acetato de cério III, relativas à 

obtenção de amostras contendo 2, 5, 10, 15 e 20 mol% de cério (razão molar: Ce/Ce+Al). 

Após agitação (5 h) e secagem em estufa a 60 °C por cinco dias, as amostras foram trituradas 

e aquecidas (1 °C min-1) até 400 °C, sob fluxo de oxigênio (40 mL min-1 O2) e mantidas nesta 

temperatura por 4 h. Algumas amostras foram posteriormente calcinadas a 600 ºC. Nestes 

casos, foram utilizadas as amostras previamente calcinadas a 400 °C. O tratamento consistia 

no aquecimento (10 °C min-1) até 600 °C, sob fluxo de oxigênio (30 mL min-1), mantendo o 

sólido nesta temperatura por 2 h. 

Foram, também, preparadas amostras com ácido nítrico a 67 v/v% que, no entanto, 

apresentaram partículas de coloração marrom após a calcinação, baixos valores de área 

superficial específica e aglomeração do óxido de cério, o que foi evidenciado pelas análises de 

porosidade e de difração de raios X. Desta forma, essas sínteses foram otimizadas, até que 

fossem encontradas as condições mais adequadas à obtenção dos sólidos, como descrito 

acima. 

 

3.2.2 Síntese do Catalisador de Cobre Suportado em Óxido de Cério 

O catalisador de cobre suportado em óxido de cério (CuOx/CeO2) foi sintetizado pelo 

método da impregnação simples, com base na metodologia apresentada na referência 

(MARIÑO, 2005). Primeiramente, cerca de 0,2 g de nitrato de cobre trihidratado 

(Cu(NO3)2·3H2O) foi adicionado a um béquer contendo água ultra-pura (cerca de 10 mL), 

seguido de agitação até à formação de uma solução (coloração azul). Em seguida, cerca de 5 g 

de óxido de cério comercial (CeO2), de procedência da Rhodia, foram adicionados à solução e 

a mistura foi agitada por 15 h, à temperatura ambiente, em uma placa de agitação horizontal 

(shaker). Posteriormente, a suspensão foi colocada em um banho de areia e aquecida a 60 ºC, 

até à secagem (cerca de 6 h). O sólido seco foi colocado em uma estufa a 120 ºC, onde 

permaneceu por 24 h. O sólido foi, então, calcinado em um reator tubular vertical, sob fluxo 
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descendente de ar sintético (30 mL min-1), até a temperatura de 450 ºC, a 2 ºC min-1, durante 4 

h. O teor nominal de cobre foi de 1 m/m%.  

 

3.2.3 Síntese dos Catalisadores de Ouro Suportado em Óxido de Cério e nos 

Óxidos Mistos de Cério e Alumínio 

Dois métodos foram utilizados na síntese dos catalisadores de ouro: (i) o método da 

deposição-precipitação com ureia e (ii) o método da impregnação em meio orgânico sob 

atmosfera inerte. O teor nominal de ouro nos dois casos foi de 1 m/m%.  

 

3.2.3.1 Método da Deposição-Precipitação com Ureia 

O método da deposição-precipitação com ureia foi realizado como descrito por 

Lakshmanan et al. (2010). Na síntese, foi utilizado cerca de 1 g do suporte pré-calcinado a 

400 °C, por 2 h. Este sólido foi disperso em cerca de 100 mL de água ultra-pura, sob agitação, 

a 80 °C, em um reator de vidro de dupla parede (Figura 3.1) e aquecido por um fluxo de água 

controlado por um termocriostato. Após a dispersão do suporte na água, uma solução aquosa 

(100 mL) de ácido tetracloroáurico (HAuCl4·3H2O) foi adicionada à dispersão, seguida pela 

adição de 1,5 g de ureia. A mistura resultante foi agitada por 12 h, no reator, a 80 °C, coberto 

com papel alumínio, a fim de evitar a fotorredução do ouro. A dispersão foi centrifugada 

(11000 rpm) e o sólido obtido foi lavado seguidas vezes com água ultra-pura para a 

eliminação dos íons cloreto; entre cada lavagem era observada a presença de íons cloreto com 

o auxílio de uma solução de nitrato de prata. As lavagens foram conduzidas com a ajuda de 

uma placa de agitação, onde eram colocados os tubos de centrífuga, contendo barras 

magnéticas e agitados por 10 min (com cerca de 40 mL de água ultra-pura). A amostra foi 

armazenada em um dessecador, sob vácuo e ao abrigo da luz, onde secou lentamente. Em 

seguida, o catalisador foi aquecido (2 °C min-1) até 500 °C, sob fluxo de ar sintético (100 mL 

min-1), permanecendo nessa temperatura por 2 h. 
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Figura 3.1 Reator utilizado na síntese de deposição-precipitação com ureia. 

 

3.2.3.2 Impregnação em Meio Orgânico sob Atmosfera Inerte 

Este método foi desenvolvido no próprio laboratório, visando à obtenção de 

catalisadores de ouro em uma forma altamente dispersa e livre da presença de íons cloreto. A 

síntese foi realizada no sistema mostrado na Figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Sistema utilizado na síntese dos catalisadores de ouro por impregnação em meio orgânico. 
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Primeiramente, 0,5 g do suporte foi colocado sobre o leito do reator, por onde foi 

passado um fluxo descendente de argônio (60 mL min-1), enquanto o sistema era aquecido (2 

ºC min-1) até 400 °C, a fim de eliminar as impurezas adsorvidas sobre o suporte. Após 

permanecer nesta temperatura por 2 h o sistema foi, então, resfriado até a temperatura 

ambiente e introduziram-se 10 mL de tolueno no reservatório. O fluxo de argônio foi, então, 

alimentado ao reservatório de tolueno e, depois, ao reator, em fluxo ascendente, durante15 

min. Em seguida, foram introduzidos 10 mL de solução de acetilacetonato de ouro, em 

tolueno, no reservatório. A solução também foi purgada com argônio (15 min) e foi 

alimentada ao reator. Um fluxo de argônio foi, então, alimentado ao reator, em fluxo 

ascendente, por 6 h, a 40 °C, enquanto um fluxo de água, previamente resfriada em banho de 

gelo, passava pela serpentina (Figura 3.2) localizada acima do reator, para evitar a perda de 

tolueno por evaporação. Após as 6 h de borbulhamento, a solução foi escoada do reator e o 

catalisador foi seco a 40 ºC, sob fluxo descendente de argônio, por 15 h. 

As amostras foram, então, aquecidas (2 °C min-1) até 300 °C, sob fluxo de ar sintético 

(30 mL min-1) e mantidas nessa temperatura por 1 h, gerando os catalisadores. 

 

3.3 Caracterização das Amostras 

3.3.1 Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado 

A espectrometria de emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) é 

uma técnica analítica que se baseia na emissão de radiação eletromagnética das regiões do 

visível e ultravioleta do espectro eletromagnético por átomos neutros ou íons excitados, 

resultando em um espectro específico de cada elemento, com intensidade proporcional à sua 

concentração na amostra. Desta forma, as análises de ICP-OES foram realizadas com o 

objetivo de determinar a composição química dos suportes e dos catalisadores preparados. 

Antes das análises, 20 mg de cada amostra (sólidos) foram dissolvidos em uma solução 

aquosa contendo ácido nítrico (4 mL) e ácido clorídrico (4 mL) e aquecidas em um aparelho 

de micro-ondas Multiwave 3000 Anton-Parr, com rampa de 10 min, seguido de 40 min a   

250 W, para a total dissolução. As análises de ICP-OES foram, então, conduzidas em um 

equipamento da Perkin Elmer, modelo Optima 2000 DV. 
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3.3.2 Análises Térmicas 

A termogravimetria (TG) é uma técnica na qual a variação de massa de uma substância 

é medida em função do aumento linear de temperatura, normalmente sob fluxo de um gás. 

Essa análise foi realizada com o intuito de determinar a temperatura de calcinação dos 

suportes baseados em cério e alumínio. A temperatura escolhida foi aquela na qual não mais 

se observava perda de massa da amostra, sob aquecimento e fluxo contínuo de ar, levando à 

conclusão de que todo o precursor orgânico havia sido eliminado. 

Na análise térmica diferencial (ATD), a diferença de temperatura entre uma substância e 

um material de referência é medida em função da temperatura, enquanto a substância e o 

material de referência são submetidos a uma programação linear de temperatura. Deste modo, 

as mudanças na amostra tais como fusão, solidificação e cristalização podem ser registradas, 

sob a forma de picos. A ATD foi utilizada com o objetivo de detectar a temperatura na qual 

ocorriam os processos térmicos e qualitativamente caracterizá-los. 

Desta forma, antes de a alumina e os óxidos mistos de cério e alumínio serem 

calcinados, eles foram submetidos à decomposição térmica na faixa de temperatura entre 25 e 

900 °C, a uma taxa de aquecimento de 5 °C min-1, sob fluxo de ar sintético (100 mL min-1) 

em um equipamento Thermogravimetric Analyzer (TA Instrument SDT Q600). 

 

3.3.3 Análise Elementar de Carbono 

Após a calcinação da alumina mesoporosa e dos óxidos mistos, foi necessário medir a 

quantidade de carbono residual nas amostras. Dessa forma, as amostras foram submetidas à 

análise elementar, determinando-se diretamente a quantidade de carbono presente nas 

amostras sólidas. Esta análise foi realizada em um aparelho NA 2100 PROTEIN da CE 

Instruments e consiste na combustão completa da amostra, a 950 °C, catalisada pelo óxido de 

tungstênio e o óxido de cobre. Os gases produzidos foram separados em uma coluna de 

carvão ativo e quantificados com a ajuda de um catarômetro. O tratamento dos resultados foi 

realizado com o auxílio do programa Eager 2000. 
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3.3.4 Medidas de Área Superficial Específica e de Porosidade 

A caracterização textural de um catalisador é fundamental para compreender o seu 

comportamento e exige a determinação dos seguintes parâmetros: área superficial específica, 

porosidade, volume e distribuição de tamanho dos poros. Estes parâmetros são normalmente 

determinados a partir de isotermas de adsorção física de um vapor, que é uma função capaz de 

relacionar a quantidade de substância adsorvida com a pressão. 

Essas análises foram realizadas empregado-se adsorção de nitrogênio a -196 °C em um 

equipamento da Micromeritics, modelo TRISTAR 3000. Anteriormente às análises, as 

amostras (~0,1 g) foram aquecidas a 250 °C, sob vácuo, por cerca de 15 h, a fim de remover 

impurezas adsorvidas na superfície do material, como a água proveniente da atmosfera, por 

exemplo. Os valores de área superficial específica foram calculados usando o modelo de BET. 

O método de BJH foi usado no cálculo do volume e da distribuição do tamanho dos 

mesoporos, usando as curvas de dessorção e a equação de Harkins e Jura. No Anexo I são 

encontradas informações mais detalhadas sobre os modelos empregados. 

 

3.3.5 Difração de Raios X 

A análise de difração de raios X (DRX) foi realizada visando ao estudo das estruturas 

cristalinas dos compostos sintetizados. Elas foram realizadas à temperatura ambiente, em um 

difratômetro da Bruker modelo AXS D5005, empregando uma radiação CuKα                       

(λ = 1,54184 Å), gerada a 40 kV e 40 mA. Mais detalhes sobre a técnica são encontrados no 

Anexo II. 

No caso dos catalisadores CuOx/CeO2, Au/CeO2 e Au-CuOx/CeO2, e do suporte CeO2, o 

sinal foi obtido entre: 20° ≤ 2θ ≤ 85°, com o passo de 0,05° (tempo de passo: 6 s) e rotação do 

porta-amostra na velocidade de 15 rpm. 

Nas análises dos suportes de óxidos mistos de cério e alumínio, os difratogramas foram 

obtidos em (i) baixos ângulos: entre 0,8° ≤ 2θ ≤ 5°, passo de 0,01° (tempo de passo: 10 s) e 

em (ii) altos ângulos: entre 10° ≤ 2θ ≤ 80°, passo de 0,05° (tempo de passo: 2 s). 

Foram, também, obtidos difratogramas dos sólidos após aquecimento in situ em 

diferentes temperaturas e fluxos de gases (oxigênio ou hidrogênio). Essas análises foram 
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realizadas em um equipamento Bruker D8 ADVANCE, com um detector Position Sensitive, 

VANTEC-1 e um filtro kβ (Ni), usado em modo scanning. O instrumento operou a 40 kV e 

40 mA. A aquisição dos dados foi realizada entre 10° ≤ 2θ ≤ 80°, passo de 0,05° (tempo de 

passo: 2 s) em diferentes temperaturas (ambiente, 400, 600, 800 e 1000 °C e após 

resfriamento). 

A identificação das fases cristalinas foi realizada por comparação entre o difratograma 

experimental obtido com aquele de referência, contido na base de dados internacional: JCPDS 

- Joint Committee on Powder Diffraction Standards. 

 

3.3.6 Microscopia Eletrônica de Transmissão com Análise da Energia 

Dispersiva de Raios X  

A microscopia eletrônica é uma técnica que pode ser usada para determinar o tamanho e 

a forma de partículas. Ela também pode revelar informações sobre a composição e a estrutura 

interna das partículas, por exemplo, ao detectar os raios X que são produzidos pela interação 

dos elétrons com a matéria ou por análise dos elétrons difratados. 

As análises de microscopia eletrônica de transmissão foram realizadas tanto para 

estudar a estrutura de poros dos suportes mesoporosos, quanto para determinar o tamanho e a 

distribuição de partículas de ouro nos catalisadores. Elas foram conduzidas em um 

equipamento Jeol 2100 UHR, resolução de 0,19 e 0,14 nm, pontual e linear, respectivamente, 

equipado com um filamento LaB6. A análise da composição elementar local das amostras foi 

realizada por meio da energia dispersiva de raios X, em modo MET. Os raios X emitidos das 

amostras, após um impacto de elétrons, foram coletados na faixa entre 0 e 20 keV. 

Antes de cada análise, a amostra foi triturada e dispersa em etanol anidro, com o auxílio 

de um aparelho sonicador, por cerca de 5 min, obtendo-se uma suspensão muito fina do 

sólido. Em seguida, uma microgota desta suspensão foi depositada sobre uma grade de cobre 

coberta com uma membrana ultrafina de carbono. Após a evaporação do solvente, foram 

obtidas partículas do sólido altamente dispersas sobre a grade, que foram submetidas à 

análise, no microscópio. 
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3.3.7 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear do 27Al e do 17O 

A espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) de estado sólido é uma 

técnica importante no estudo da estrutura de sólidos em escala atômica. Ela permite o estudo 

da estrutura local em torno de núcleos de materiais cristalinos e amorfos. Os núcleos que 

possuem um momento quadrupolar são comuns, sendo os núcleos 27A1 e 17O dois dos mais 

importantes. Ao contrário de um núcleo com spin 1/2, um núcleo quadrupolar não tem uma 

distribuição de carga esférica. Como resultado, um núcleo quadrupolar experimenta uma 

interação com o gradiente de campo elétrico, devido à distribuição de carga à sua volta. Os 

padrões quadrupolares bem-estruturados são observados, na prática, apenas em materiais 

cristalinos. Mas, mesmo em materiais amorfos, existe alguma ordem local que pode ser 

estudada por RMN (KENTGENS, 1997). 

O 27A1 é um núcleo extensivamente estudado devido à sua elevada abundância natural. 

Ele possui três possibilidades de coordenação local: tetraédrica (IV), pentaédrica (V) ou 

octaédrica (VI) e, através da técnica de RMN, pode-se obter informações úteis a respeito da 

coordenação do alumínio com base na diferença de desvio químico para Al(IV) (~80-45 

ppm), Al(V) (~40-25 ppm) e Al(VI) (~20-20 ppm) (SMITH, 1993). Um espectro típico de    

γ-Al2O3 é mostrado na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Espectro RMN MAS 27Al de uma γ-Al2O3 a 11,7 T (KENTGENS, 1997). 
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Por outro lado, as análises de RMN 17O são menos frequentes que aquelas de 27Al. Isto 

é devido à baixa ocorrência natural do isótopo 17O que, entre os três isótopos de oxigênio que 

ocorrem naturalmente (16O, 17O e 18O) é o menos abundante, mas o único que possui um spin 

nuclear não nulo (I = 5/2). O isótopo 17O tem uma baixa abundância natural (0,037 %) e 

sensibilidade extremamente baixa, comparada ao 27Al. Ele é, portanto, um dos núcleos mais 

difíceis de ser detectado por espectroscopia de RMN. No entanto, é de grande interesse usá-lo 

nos experimentos pois ele está diretamente envolvido em diversas interações inter e 

intramoleculares (GEROTHANASSIS, 2010). 

Os experimentos de ressonância magnética nuclear foram realizados em um 

espectrômetro Bruker Avance 800 (18,8 Tesla), correspondendo a uma frequência de Larmor 

de 208,49 MHz do isótopo 27Al e de 108,47 MHz do isótopo 17O. Os diferentes espectros 

foram adquiridos com uma sonda Bruker MAS (Magic-Angle-Spinning) de tripla ressonância, 

utilizando rotores de zircônia. Os espectros RMN-1D do 27Al dos diferentes materiais foram 

adquiridos utilizando uma sequência do tipo pulso único com impulsos radio-frequência (rf) 

de 0,7 µs de modo a obter espectros quantitativos (FENZKE, 1984), com um intervalo de 

repetição de 1s, frequência de rotação MAS de 22 kHz e 512 scans. Os espectros RMN-1D do 
17O foram adquiridos utilizando uma sequência do tipo pulso único com impulsos rf de 0,6 µs, 

um intervalo de repetição de 0,5 s, frequência de rotação MAS de 22 kHz e 2056 scans. Os 

espectros RMN-2D de correlação heteronuclear entre o 27Al e o 17O foram adquiridos 

utilizando uma sequencia do tipo HQMC (IUGA, 2005) com impulsos de 90° seletivos, de     

8 µs e 12 µs com o 27Al e 17O, respectivamente e impulsos de 180° de 16 µs com o 27Al, um 

intervalo de repetição de 0,5 s, frequência de rotação MAS de 20 kHz e 20k scans em cada 

valor de t1. Foram necessários 32 valores de t1 e o incremento entre dois valores consecutivos 

de t1 foi de 50 µs (1 período de rotação MAS). Os desvios químicos sao dados em ppm 

relativamente a uma referencia externa: o Al(NO3)3 em solução aquosa 1M para o 27Al e H2O 

para o 17O. As análises foram realizadas na Unité de Catalyse et de Chimie du Solide UMR-

CNRS 8181, em Lille, França. 

 

3.3.8 Espectroscopia Fotoeletrônica de Raios X  

A espectroscopia fotoeletrônica de raios X (XPS, X-Ray Photoelectron Spectroscopy) é 

uma das técnicas mais utilizadas em catálise. Ela é baseada no efeito fotoelétrico, no qual um 
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átomo absorve um fóton de energia hν, que um núcleo ou elétron de valência com energia de 

ligação (Eb) ejeta com energia cinética (Ek). Um raio X incidente é absorvido e um fotoelétron 

é emitido, como mostrado na Figura 3.4. Esta energia cinética liberada permite a 

determinação de parâmetros importantes como o estado de oxidação de determinado elemento 

na superfície da amostra, a composição elementar e, em alguns casos, a dispersão de uma fase 

sobre a outra. 

As análises de XPS foram realizadas em um espectrômetro Kratos Analytical AXIS 

UltraDLD, empregando-se uma fonte monocromatizada de alumínio (Al Kα = 1486,6 eV) 

para a excitação. O diâmetro de feixe de raios X foi cerca de 1 mm. O analisador foi operado 

com passo de energia constante de 40 eV usando uma área de análise de aproximadamente 

700 µm x 300 µm. A compensação de carga foi aplicada para compensar o efeito de 

carregamento que ocorre durante a análise. A energia de ligação Al 2p (74,6 eV) foi usada 

como referência interna. A energia de ligação do espectrômetro foi inicialmente calibrada 

com o nível Ag 3d5/2 (368,2 eV) e utilizando-se a área do pico de Ce 3d em 918 eV como 

referência para o cério. A pressão foi na faixa de 10-10 Torr durante o experimento.  

 

Figura 3.4 Esquema mostrando o efeito fotoelétrico (NIEMANTSVERDRIET, 2007 - Adaptada). 

 

A quantificação e a simulação dos fotopicos experimentais foi realizada utilizando o 

programa CasaXPS. Na quantificação foi considerada a subtração não-linear do fundo pelo 

método de Shirley. 

As análises foram realizadas na Unité de Catalyse et de Chimie du Solide UMR-CNRS 

8181, em Lille, França. 

Fotoemissão 

Raio X 
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3.3.9 Espectrofotometria no Infravermelho com Transformada de Fourier 

usando Dióxido de Carbono como Molécula Sonda 

A espectrofotometria na região do infravermelho é amplamente utilizada em catálise 

para identificar espécies adsorvidas sobre catalisadores. A técnica também é útil para 

identificar as fases presentes nos precursores do catalisador, durante a sua preparação. Os 

espectros de infravermelho de espécies previamente adsorvidas (moléculas sonda) podem 

fornecer informações importantes a respeito dos sítios de adsorção presentes no catalisador. 

Antes das análises, as amostras foram preparadas na forma de pastilhas auto-suportadas. 

Neste processo, cerca de 15 mg do sólido foram empastilhados com a ajuda de uma prensa 

(pressão de 2 kN). A pastilha era posicionada dentro de um porta-amostra que era introduzido 

em uma cela de vidro Pyrex com duas janelas de fluoreto de cálcio, transparentes na faixa 

espectral utilizada. Em seguida, a amostra foi aquecida (2 °C min-1) até 575 °C, sob vácuo 

(~10-7 mbar), por cerca de 15 h. Posteriormente, a amostra foi resfriada até à temperatura 

ambiente e registrou-se o primeiro espectro. Introduziu-se dióxido de carbono na cela, 

observando-se um incremento de pressão e, após o período de equilíbrio (5 min), foi obtido 

um segundo espectro. Esta etapa foi repetida algumas vezes, até à saturação da amostra. O 

espectro final, do dióxido de carbono adsorvido na amostra, foi obtido subtraindo-se estes 

dois espectros. A mesma pastilha foi novamente submetida ao vácuo (~10-7 mbar) e aquecida 

em diferentes temperaturas sucessivamente (ambiente, 50, 100, 150, 200, 250 e 300 °C) por 

15 min e um novo espectro foi obtido após a evacuação, em cada temperatura. Os espectros 

obtidos foram todos normalizados para um disco de 15 mg de sólido. 

Os espectros foram obtidos à temperatura ambiente em um espectrômetro Nexus 

Nicolet, equipado cm um detector DTGS (Deuterium TriGlyceride Sulfur) e um divisor de 

feixes de KBr. Na aquisição dos espectros, foram feitas 64 varreduras, com resolução de 4,0 

cm-1, na região entre 1100 e 4000 cm-1. 

 

3.3.10 Redução à Temperatura Programada 

A técnica da redução termoprogramada permite o acompanhamento da redução do 

suporte e/ou catalisador em função da temperatura, e assim, pode-se acessar duas 
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informações: a quantidade de hidrogênio consumida, que está relacionada com a quantidade 

de espécies redutíveis (metais e/ou suporte), e a temperatura de redução destas espécies. 

Os experimentos de redução termoprogramada (TPR, temperature programmed 

reduction) foram realizados em um equipamento da Micromeritics modelo AutoChem II 

Chemisorption Analyser, acoplado a um espectrômetro de massas modelo OmniStar, Pfeiffer 

Vacuum. Durante o pré-tratamento, os suportes puros (100 mg) ou os catalisadores de ouro 

e/ou cobre (50 mg) foram aquecidos (10 °C min-1) sob fluxo de oxigênio puro (30 mL min-1) 

até 400 °C por 120 min no caso dos suportes ou 30 min no caso dos catalisadores de ouro e/ou 

cobre). Após esta etapa, o sistema foi resfriado, purgado com argônio por 30 min e, então, 

passou-se uma corrente de hidrogênio (1% H2/Ar, 30 mL min-1) e iniciou-se o aquecimento  

(5 °C min-1) até 1000 °C, (suportes) ou 600 °C (catalisadores), mantendo o sólido nesta 

temperatura por 30 min. 

 

3.3.11 Medidas de Capacidade de Estocagem de Oxigênio 

A análise da capacidade de estocagem de oxigênio mede a capacidade de um sólido de 

estocar e fornecer espécies de oxigênio para o meio reacional. Ela pode ser determinada em 

regime dinâmico pelo método desenvolvido por Yao e Yu Yao (1984), baseado na titulação 

de espécies móveis de oxigênio estocadas no sólido, empregando-se monóxido de carbono, 

como representado na Equação 3.1. 

 

CO(g) + O(s) → CO2(g) + □(s) 

 

As medidas de Capacidade de Estocagem Dinâmica de Oxigênio (Oxygen Storage 

Capacity, OSC) e Capacidade Completa de Estocagem de Oxigênio (Oxygen Storage 

Complete Capacity, OSCC) foram realizadas em um sistema contendo um reator de vidro 

Pyrex em forma de U, conectado a um cromatógrafo (GC10C, GIRA), equipado com uma 

válvula de injeção automática dos gases, uma coluna Porapak e um detector do tipo TCD, 

utilizando hélio como gás de arraste. Durante a realização dos experimentos, cerca de 20 mg 

de amostra foram acondicionados no reator, entre duas camadas de lã de quartzo e aquecidos 

sob fluxo de hélio (30 mL min-1) até 400 °C (10 °C min-1). Nesta temperatura, foram injetados 

dez pulsos de oxigênio (ou até à completa oxidação da amostra), em intervalos de 140 s. Após 

(3.1) 
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este procedimento de oxidação e eliminação de impurezas, a amostra foi novamente 

submetida a um fluxo de hélio para a purga do oxigênio em excesso, por 10 min. A etapa 

seguinte foi a redução da amostra com monóxido de carbono, por meio de dez pulsos deste 

gás ou até que a formação de dióxido de carbono não fosse mais observada. A partir desta 

primeira análise, foi possível medir a capacidade completa de estocagem de oxigênio das 

amostras (OSCC). Em seguida, a amostra foi novamente submetida a um fluxo de hélio por 

10 min e, então, foram injetados cerca de cinco pulsos de oxigênio (ou até à completa 

oxidação da amostra) e uma nova purga com hélio (10 min). Após este procedimento, foram 

injetados pulsos alternados de monóxido de carbono e oxigênio (CO-O2-CO-O2-CO-O2), a 

cada 180 s. A partir desta etapa, foi calculada a capacidade de estocagem de oxigênio 

dinâmica (OSC) de cada amostra, tomando o resultado médio dos três ciclos. Um exemplo 

típico de uma análise completa é mostrado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Esquema típico do resultado obtido em uma análise completa de OSC e OSCC. 

 

Os valores de OSC e OSCC são deduzidos da quantidade total de monóxido de carbono 

consumido na reação (YAO, 1984). Deste modo, para cada pulso de monóxido de carbono, a 

quantidade total de dióxido de carbono produzida permite calcular o grau de redução do 

suporte nas amostras. 
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3.3.12 Medidas de Mobilidade de Oxigênio por Troca Isotópica com 18O e 17O 

A mobilidade superficial de espécies ativas tem sido estudada há muitos anos 

desempenhando, em muitos casos, um papel decisivo durante a reação catalítica. Ela se refere 

ao transporte de espécies adsorvidas de uma fase para outra e é também chamada de migração 

ou difusão superficial. A migração de espécies ativas de superfície é considerada como uma 

etapa fundamental nos mecanismos de reação. Muitos mecanismos de reação na catálise 

heterogênea envolvem os fenômenos de mobilidade das espécies de superfície ativas, tais 

como as reações de reforma de vapor do tolueno (DUPREZ, 1978) e de oxidação seletiva 

(MARTIN, 1996). Desta forma, o estudo da reação de troca isotópica entre o oxigênio 18O2 da 

fase gasosa e os átomos de 16O do suporte fornece informações importantes sobre a 

disponibilidade de oxigênio no catalisador. Mais detalhes sobre a técnica são encontrados no 

Anexo III. 

O sistema reacional utilizado nas análises de troca isotópica (Figura 3.6) é composto 

por: 

(i) sistema de distribuição de gases para a realização da etapa de pré-tratamento; 

(ii) sistema de vidro Pyrex, ao qual foi acoplado um reator de quartzo contendo a 

amostra. Nesta parte, foi usado um sistema de válvulas do tipo SVT (mecaverre) para regular 

os fluxos e direcionar a circulação dos gases. Com o objetivo de evitar limitações cinéticas 

devido à difusão da fase gasosa, foi utilizada uma bomba de recirculação de gases METAL-

BELLOW (MB41E), levando à passagem dos gases pelas amostras e pelo espectrômetro de 

massas. A pressão do sistema reacional foi medida com a ajuda de um medidor de pressão   

(0-500 mbar). A temperatura do forno foi controlada por um regulador-programador; 

(iii) um espectrômetro de massas (Pffeifer, Vaccum), acoplado ao sistema (ii) por meio 

de uma termoválvula, que permitia manter a pressão constante na entrada no espectrômetro 

(1,0×10-6 mbar). O espectrômetro de massas foi controlado pelo programa QUADSTAR. As 

massas: 32 (16O2), 34 (18O16O), 36 (18O2), 44/46 (para detectar a presença de espécies 

carbonato) e 28 (N2, para detectar possíveis vazamentos) foram continuamente monitoradas 

pelo espectrômetro. 
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Figura 3.6 Esquema do sistema onde eram realizadas as análises de troca isotópica. 

 

Antes da realização das análises, as amostras sólidas (20 mg) foram colocadas entre dois 

leitos de lã de quartzo no reator, calcinadas sob fluxo de oxigênio, em programa de pré-

tratamento como mostrado na Figura 3.7. 

 

Figura 3.7 Programação de pré-tratamento dos suportes e catalisadores nas análises de troca isotópica. 

 

Após o pré-tratamento, as amostras foram resfriadas até à temperatura da reação. Os 

experimentos de troca isotópica em temperatura programada foram iniciados em 200 °C, após 

a introdução de 65 mbar de 18O2 e a estabilização do sistema. 
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Nos experimentos isotérmicos de troca isotópica, após o pré-tratamento, as amostras 

foram resfriadas até 550 °C. Em seguida, o sistema foi fechado (por meio das válvulas), o 

cilindro de 18O2 foi rapidamente aberto e deixou-se entrar no sistema uma quantidade de 18O2 

até que a pressão alcançou 65 mbar. A reação foi então conduzida por 1 h, acompanhada pelo 

espectrômetro de massas. 

 

3.4 Avaliação dos Catalisadores na Oxidação do Monóxido de Carbono Puro e 

em Presença de Hidrogênio 

3.4.1 Sistema Reacional 

Os catalisadores foram avaliados na oxidação do monóxido de carbono puro e em 

presença de hidrogênio (CO-PrOx) sob pressão atmosférica em um reator de vidro com 

parede dupla. A temperatura do reator foi controlada por um termocriostato Huber modelo 

cc231, com o auxílio de um óleo de silicone (Huber), capaz de trabalhar na faixa de 

temperatura entre -20 a +235 °C, ou por um forno tubular vertical. Devido à pequena 

espessura do leito catalítico, foi considerado que não houve diferença de temperatura 

significativa no sistema. 

Antes de cada experimento, os catalisadores foram pré-tratados in situ a 300 ou 160 °C, 

sob fluxo de 20 vol.% O2/He (30 mL min−1). As amostras foram aquecidas (10 °C min−1 ou    

2 °C min−1 no caso dos catalisadores de ouro) até à temperatura desejada por 30 min e, então, 

foi introduzido um fluxo de hélio puro (30 mL min−1) para purgar o sistema. 

A mistura gasosa padrão usada na reação de CO-PrOx consistiu em: 2 vol.% CO, 2 

vol.% O2, 70 vol.% H2, e He como balanço. As reações de oxidação do monóxido de carbono 

puro foram realizadas sob fluxo de uma mistura contendo 2 vol.% CO, 2 vol.% O2 e 96 vol.% 

He, nas mesmas condições. Em ambos os casos, o fluxo total de entrada foi fixado em        

100 mL min−1. 

Nos testes catalíticos realizados com diminuição de temperatura (160/300 °C → 

ambiente) (Figura 3.8), foram conduzidas três análises dos gases efluentes do reator na mesma 

temperatura, a cada 10 ou 20 °C, com um intervalo de 4 min entre cada injeção, obtendo-se 

valores similares de atividade e de seletividade. Nestes experimentos, usou-se uma massa de 

catalisador de 100 mg. 
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Figura 3.8 Programação utilizada nos testes catalíticos conduzidos em diminuição da temperatura. 

 

Nos experimentos realizados isotermicamente a 100 °C, os catalisadores foram 

submetidos a um pré-tratamento in situ a 300 ou 160 °C, sob fluxo de 20 vol.% O2/He         

(30 mL min−1). As amostras foram aquecidas a 2 °C min−1 (catalisadores de ouro) ou a         

10 °C min−1 (demais catalisadores), até à temperatura desejada, por 30 min e, então, 

introduziu-se hélio puro (30 mL min−1) para purgar o catalisador. Em seguida, introduziu-se a 

mistura de gases padrão no reator contendo o catalisador por 15 min e o sistema foi resfriado 

(~10 °C min−1) até 100 °C, realizando-se a primeira análise dos gases efluentes pelo 

cromatógrafo. A reação foi conduzida por 5 h, usando a mesma mistura padrão, analisando-se 

o efluente do reator a cada 15 min. Após este período, introduziu-se à mistura reacional 10 

vol.% de CO2, conduzindo-se a reação por 1 h e o efluente foi também analisado a cada 15 

min. Em seguida, a mistura reacional padrão foi novamente introduzida no reator, durante 30 

min (duas análises). Posteriormente, adicionou-se à mistura reacional 2 vol.% de vapor 

d’água, por meio de um saturador, por onde foi passado o fluxo de hélio. A temperatura da 

água no saturador foi de 40 °C e para evitar a condensação da água na linha de gases, esta foi 

mantida aquecida a 120 °C. A reação era então conduzida por 1 h adicional (quatro análises) e 

introduziu-se novamente a mistura padrão por 30 min (duas análises), de acordo com a Figura 

3.9. Nestes experimentos, a massa do catalisador foi fixada em 10/20 mg e diluída para 100 

mg em alumina (α-Al2O3), previamente calcinada a 1200 °C, por 4 h, cuja fase foi 

identificada por difração de raios X. 
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Figura 3.9 Programação utilizada nos testes catalíticos conduzidos em isoterma. 

 

3.4.2 Calibração do Sinal Cromatográfico 

A resposta do detector aos gases, em forma de picos, era proporcional à concentração de 

cada gás no volume injetado no cromatógrafo. Desta forma, para determinar a concentração 

de cada gás, foram realizadas injeções individuais no cromatógrafo, em cinco diferentes 

concentrações, obtendo-se uma curva de calibração para cada gás. A área dos picos era 

diretamente relacionada com a concentração dos gases efluentes. Em cada caso foram obtidas 

curvas com coeficientes de correlação lineares superiores a 0,99, demonstrando uma 

correlação aceitável. Na calibração do conjunto de gases (a fim de verificar a sobreposição 

dos picos) foram feitas injeções de misturas que continham todos os gases, em diferentes 

concentrações. 

Este procedimento era realizado a cada três meses sem apresentar uma variação 

significativa nas respostas. 

 

3.4.3 Equipamentos e Condições Experimentais 

Na avaliação dos catalisadores, empregou-se um cromatógrafo a gás (modelo Varian 

3900), que operou nas seguintes condições: temperatura da coluna: 40 ºC; fluxo do gás de 

arraste (hélio): 60 mL min−1; temperatura do detector: 180 ºC; temperatura do filamento:    

230 ºC e polaridade negativa. 

A alimentação dos gases (He, CO, CO2, H2, O2) foi controlada por cinco medidores de 

fluxo digitais Brooks 5850TR, equipados com filtros Nupro e válvulas anti-retorno Nupro. A 

água, localizada em um saturador termostatizado, foi introduzida no sistema por meio do 
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borbulhamento da corrente de hélio. Todos os reagentes foram misturados em um coletor, 

antes de serem alimentados ao reator. 

Um medidor de pressão (Keller) conectado a um mostrador digital (West) permitia o 

monitoramento da pressão do sistema. Uma válvula de segurança colocada acima do reator 

permitia a remoção dos reagentes, no caso de sobrepressão acidental. Uma válvula Swagelok 

de três vias permitia a passagem dos gases por um sistema de by pass, para a análise do fluxo 

reacional. 

Na saída do reator, o fluxo era passado por um condensador a 0 °C, cuja temperatura era 

controlada por um termocriostato contendo como fluido de resfriamento iso-propanol. A 

injeção da mistura gasosa era feita com o auxilio de uma válvula de seis vias, contendo um 

loop de 250 µL. 

 

3.4.4 Cálculos de Conversão e Seletividade 

Nos cálculos de conversão e seletividade foram consideradas duas reações paralelas, a 

oxidação de monóxido de carbono e a oxidação do hidrogênio, mostradas nas Equações 3.2 e 

3.3. 

CO�g� �½O��g� 	 CO��g� 

H��g� � ½O��g� 	 H�O�v� 

Visto que o fluxo de entrada de cada gás (Fin) no reator é conhecida (FH�
�� , FCO

�� , FO�
�� , 

FH�
�� ), pode-se obter as Equações 3.4 a 3.7 a partir da estequiometria e do balanço de massas 

do hidrogênio, carbono, oxigênio e hélio, respectivamente. Por causa da independência entre 

essas equações, a medida de dois fluxos de saída (Fout) independentes pode definir todos os 

parâmetros dos gases de saída (WOOTSCH, 2004). 

FH�
�� � FH�

��� � FH�O
���  

FCO
�� � FCO

��� � FCO�
���  

2FO�
�� � FCO

�� � 2FO�
��� � 2FCO�

��� � FCO
��� � FH�O

���  

FH�
�� � FH�

���
 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 
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Nos experimentos, foram determinadas as quantidades de monóxido de carbono e de 

oxigênio na saída  e usou-se a concentração de dióxido de carbono para conferir o balanço de 

massa de carbono. A análise de hidrogênio forneceu somente valores aproximados, enquanto 

a água foi capturada antes de sua entrada no cromatógrafo, impossibilitando a sua análise. 

Os cálculos de conversão do oxigênio e do monóxido de carbono foram baseados no 

consumo de oxigênio e do monóxido de carbono, de acordo com as Equações 3.8 e 3.9, 

respectivamente, em que X é a porcentagem de conversão e F é o fluxo de entrada (in) ou de 

saída (out) dos gases indicados. 

XO� �
FO�
�� �FO�

� !

FO�
�� " 100 

XCO �
FCO
%& ' FCO

()*

FCO
%&

" 100 

A seletividade foi calculada através Equação 3.10, que representa a porcentagem de 

oxigênio que reagiu com o monóxido de carbono formando exclusivamente dióxido de 

carbono. 

SCO� �
FCO
%& ' FCO

()*

2 " �FO�
%& ' FO�

()*�
" 100 

 

3.8 

 

3.9 

3.10 
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4.1 Resultados Obtidos com os Catalisadores de Cobre e Ouro Suportados em 

Óxido de Cério 

4.1.1 Espectroscopia de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado 

Os resultados das análises químicas, por espectroscopia de emissão ótica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-OES), dos catalisadores de cobre e ouro suportados em óxido de 

cério, são apresentados na Tabela 4.1. Pode-se observar que os teores de cobre e de ouro 

foram próximos aos valores nominais. 

Tabela 4.1 Resultados de análises químicas dos Catalisadores CuOx/CeO2, Au/CeO2 e Au-CuOx/CeO2. 

Amostra m/m% Cu m/m% Au 

CuOx/CeO2 1,1 - 

Au/CeO2 - 0,98 

Au-CuOx/CeO2 1,1 1,0 

 

4.1.2 Medidas de Área Superficial Específica 

A Tabela 4.2 mostra os resultados de área superficial específica dos catalisadores após 

calcinação. O óxido de cério comercial apresentou um valor de 222 m2 g-1, enquanto os 

catalisadores CuOx/CeO2 e Au-CuOx/CeO2 apresentaram áreas superficias específicas 

ligeiramente inferiores àquela do suporte; por outro lado, a área da Amostra Au/CeO2 sofreu 

um pequeno aumento. Considerando-se a porcentagem de erro na medida (cerca de 10 %), 

pode-se considerar que os sólidos apresentaram valores semelhantes, não havendo 

modificação significativa em relação ao suporte puro. Isto era de se esperar devido ao 

emprego de baixas temperaturas no tratamento térmico durante a síntese dos catalisadores. 

Tabela 4.2 Valores de área superficial específica das Amostras: CeO2, CuOx/CeO2, Au/CeO2 e Au-
CuOx/CeO2. 

Amostra 
SBET        

(m2 g-1) 

CeO2 222 

CuOx/CeO2 212 

Au/CeO2 232 

Au-CuOx/CeO2 210 
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4.1.3 Difração de Raios X 

Os resultados  de difração de raios X (DRX) dos catalisadores de cobre e/ou ouro 

suportados no óxido de cério são mostrados na Figura 4.1. Em todos os casos, foram 

observados apenas os picos característicos do óxido de cério cúbico de face centrada. Não foi 

detectado nenhum pico correspondente às espécies de cobre ou ouro. Isto se deve aos baixos 

teores desses metais (~1 m/m%), que torna difícil inferir se a ausência de sinal é devido ao 

pequeno tamanho dos cristais ou ao limite de detecção do instrumento. 

 

Figura 4.1 Difratogramas de raios X obtidos das Amostras: CeO2, CuOx/CeO2, Au/CeO2 e               
Au-CuOx/CeO2. 

 

O tamanho médio dos cristais de óxido de cério do suporte foi calculado utilizando a 

equação de Debye-Scherrer, usando os picos correspondentes aos planos 111, 200, 220 e 311; 

o valor encontrado foi de 11 nm. Este tamanho médio foi mantido mesmo após a adição do 

cobre e do ouro e foi maior do que o tamanho médio de cristal calculado a partir da área 

superficial específica (4-5 nm), considerando as partículas como sendo esféricas e o material 

como sendo bem cristalizado. Isto significa que a céria (222 m2 g-1) contém cristais muito 

pequenos, que não são facilmente detectáveis pela técnica de difração de raios X. 

(111) 

(200) 

(220) 
(311) 
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4.1.4 Redução à Temperatura Programada 

Enquanto os metais nobres aumentam significativamente a redutibilidade da céria 

(BEDRANE, 2002; DONG, 2004b; FORNASIERO, 1999; KACIMI, 1993; ROCCHINI, 

2002; YAO, 1984), o efeito do cobre (KACIMI, 1993; MARIÑO, 2008; TABAKOVA, 2006) 

e do ouro (ILIEVA, 2010; LAGUNA, 2010; TABAKOVA, 2006) nas propriedades redox do 

óxido de cério é menos pronunciado. No entanto, tanto o cobre quanto o ouro são capazes de 

promover a redução dos íons Ce4+ para Ce3+, pelo menos nas imediações das espécies CuOx 

ou Au0 e, provavelmente, em uma elevada fração da superfície da céria. 

Os perfis de redução à temperatura programada dos catalisadores de cobre e/ou ouro 

suportados no óxido de cério são mostrados na Figura 4.2. Na Tabela 4.3, encontram-se os 

valores de consumo de hidrogênio após a integração dos perfis de redução entre 30 e 425 °C. 

 

Figura 4.2 Perfis de redução à temperatura programada com hidrogênio das Amostras: CeO2, 
CuOx/CeO2, Au/CeO2 e Au-CuOx/CeO2. 
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Tabela 4.3 Resultados das análises de redução à temperatura programada com hidrogênio das 
Amostras: CeO2, CuOx/CeO2, Au/CeO2 e Au-CuOx/CeO2. 

Amostra 
H2 consumido 
total (µmol g-1) 

H2 consumido 
redução do CeO2 

(µmol m-2) 
NL* 

CeO2 537 2,4 0,45 

CuOx/CeO2 1421 6,0 1,1 

Au/CeO2 1009 4,0 0,74 

Au-CuOx/CeO2 903 3,2 0,59 

*Número de camadas do suporte que foram reduzidas. 

Na faixa de temperatura entre 30 e 600 °C, a curva da céria exibe um pico de redução 

intenso, centrado em 363 °C, que corresponde à redução da superfície do óxido. A natureza 

redutível da céria tem sido extensivamente estudada utilizando redução à temperatura 

programada com hidrogênio, que mostraram que, em geral, a curva de redução da céria exibe 

dois picos principais: o primeiro correspondente à redução da superfície da céria, em cerca de 

400 °C, enquanto o segundo é devido à redução do volume (bulk) do sólido, ocorrendo 

quando a temperatura atinge cerca de 800 °C (YAO, 1984). No entanto, no caso da amostra 

do presente trabalho, somente foi observado o primeiro pico, referente à redução da céria 

superficial. 

Na Figura 4.2, pode-se observar, no perfil da Amostra CuOx/CeO2, que a redução da 

superfície da céria ocorre em temperaturas mais baixas (266 °C), concomitantemente com a 

redução do cobre. Este resultado indica que a redução da superfície da céria foi facilitada pela 

presença de cobre. Além disso, nota-se que esse pico aparece alargado, sugerindo que o 

consumo total de hidrogênio associado a esse pico inclui o hidrogênio consumido na redução 

do CuO, além daquele consumido na redução da superfície da céria. Isto é confirmado pelo 

consumo total de hidrogênio por essas amostras, como mostra a Tabela 4.3. Neste catalisador, 

o consumo de hidrogênio foi iniciado em 125 °C, indicando que a céria também facilitou a 

redução do óxido de cobre (CuO), cuja redução normalmente ocorre em temperaturas mais 

elevadas (LUO, 1997). O efeito promotor mútuo do óxido de cobre e da céria, no Catalisador 

CuOx/CeO2, pode ser atribuído à interação entre eles, de acordo com trabalho anterior 

(MARIÑO, 2008). 
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Considerando que o óxido de cobre (CuO) tenha sido completamente reduzido a 

espécies Cu0, pode-se subtrair essa contribuição para a redução do cobre (com base no teor de 

cobre obtido nas análises de ICP-OES) da quantidade total de hidrogênio consumido nos 

experimentos de TPR. Essa diferença deve representar a quantidade de hidrogênio envolvida 

na redução da céria (Tabela 4.3). Observa-se que a adição do cobre permitiu a remoção de 

duas vezes e meia átomos de oxigênio da superfície da céria. Usando o mesmo argumento que 

foi utilizado no trabalho de Madier et al. (1999), foi calculado o número de camadas de 

oxigênio oriundas da céria, NL, que estão envolvidas na redução (Tabela 4.3). Este valor é      

1 quando 5,4 µmol O m-2 são removidos da superfície da céria e representa a capacidade de 

estocagem de oxigênio teórica, que será discutida posteriormente. No caso do óxido de cério 

puro, menos de 50 % da primeira camada de oxigênio foi reduzida, a 425 °C. A adição de 

cobre permitiu a obtenção de uma redução total da superfície, à mesma temperatura. 

A Amostra Au/CeO2 apresentou um perfil com um pico em baixa temperatura, com um 

máximo a 96 °C e um segundo, mais largo, centrado em 212 °C (Figura 4.2). Como relatado 

em outras publicações (ANDREEVA, 2002; TABAKOVA, 2006), o primeiro pico pode ser 

atribuído à redução das pequenas partículas de ouro, enquanto o segundo está relacionado à 

redução da céria superficial. Considerando que o estado de oxidação das espécies de ouro 

suportado em óxido de cério ainda não foi totalmente esclarecido, neste trabalho foi 

considerado que grande parte do ouro esteja na forma oxidada, após a calcinação do sólido a 

300 °C. No entanto, a quantidade de hidrogênio consumida associada ao primeiro pico é mais 

elevada que aquela necessária para reduzir completamento todo o ouro existente no sólido (38 

µmol H2 g-1), mesmo admitindo uma redução total do óxido de ouro (Au2O3) em espécies 

Au0. Sugere-se, então, que uma parte da superfície da céria, localizada na interface com 

algumas partículas de ouro, foi reduzida a uma temperatura muito baixa e o restante da 

superfície da céria foi reduzida em um ampla faixa de temperaturas. Isto justifica a forma do 

pico em 212 °C, que se alonga até temperaturas mais elevadas. A quantidade total de 

hidrogênio consumida foi calculada considerando a faixa de temperatura desde o início do 

experimento até 425 °C, que foi um valor escolhido como parâmetro da integração, por ser 

neste valor do final do primeiro pico de redução da céria. Essa quantidade mostrou que apenas 

75 % da primeira camada de oxigênio foi removida, inferior ao valor obtido com o 

Catalisador CuOx/CeO2. 
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O catalisador bimetálico Au-CuOx/CeO2 apresentou uma curva de redução com perfil 

distinto, em que a céria mostrou-se menos redutível que as amostras monometálicas. Isso 

pode ser explicado admitindo-se uma forte interação entre os metais, alterando o 

comportamento redutor. 

 

4.1.5 Capacidade de Estocagem de Oxigênio 

As medidas de capacidade de estocagem de oxigênio dinâmica (OSC) e completa 

(OSCC), obtidas a 400 °C, geraram os valores apresentados na Tabela 4.4. Os resultados são 

expressos em µmol O g-1 ou m-2, que correspondem às quantidades de oxigênio removido na 

redução pelo monóxido de carbono, produzindo dióxido de carbono. Na amostra de óxido de 

cério puro, ambos os valores de OSC e OSCC (este último calculado a partir dos dez 

primeiros pulsos de monóxido de carbono) foram relativamente baixos e mostraram que o 

processo foi limitado a menos de 19 % da superfície da céria, como mostra o valor de NL na 

Tabela 4.4.  

O valores reais de OSC das amostras também são mostrados na Tabela 4.4. Eles estão 

relacionados com a quantidade de monóxido de carbono envolvida apenas na redução do 

suporte, ou seja, foram subtraídas as quantidades de monóxido de carbono consumidas na 

redução do cobre e/ou do ouro. Eles foram calculados considerando-se que os metais 

encontravam-se completamente oxidados após o pré-tratamento oxidante, na forma de Au2O3 

e CuO e completamente reduzidos após o primeiro pulso de monóxido de carbono; foi feita 

essa consideração porque o valor experimental de OSC foi superior àquele necessário para a 

completa redução do metal suportado. De acordo com esta hipótese, a quantidade de oxigênio 

que poderia vir do metal (157 µmol O g-1 do CuO, 76 µmol O g-1 do Au2O3, e 233 µmol O g-1 

do catalisador bimetálico) foi subtraída do valor total da OSC, para obter os valores reais de 

OSC e OSCC, relativos à estocagem de oxigênio exclusivamente do óxido de cério. As 

medidas mostraram que a adição do ouro e do cobre não alteraram a redutibilidade da céria 

durante o experimento de OSC, visto que o valor real de OSCC, e, consequentemente o 

número de camadas de oxigênio da céria envolvidas no processo de OSCC, são semelhantes 

em todos os catalisadores. 
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Tabela 4.4 Capacidade de estocagem de oxigênio dinâmica (OSC) e completa (OSCC) das amostras: 
CeO2, CuOx/CeO2, Au/CeO2 e Au-CuOx/CeO2.  

Amostra 
OSC e OSCC (µmol O g-1) OSCC   

(µmol O m-2)  
OSC totala OSC realb OSCC totala OSCC realb 

CeO2 133 133 240 240 1,08 0,19 

CuOx/CeO2 411 254 434 277 1,31 0,23 

Au/CeO2 225 149 316 241 1,04 0,18 

Au-CuOx/CeO2 459 225 468 236 1,12 0,20 
a Os valores totais de OSC e OSCC são baseados na quantidade de dióxido de carbono produzida na redução da 
amostra após o primeiro (OSC) e o décimo (OSCC) pulso de monóxido de carbono, respectivamente. 
b Os valores reais de OSC e OSCC foram calculados removendo-se a contribuição do óxido metálico (CuO ou 
Au2O3) para o consumo de monóxido de carbono (considerando a sua redução total durante o primeiro pulso) dos 
valores totais de OSC e OSCC obtidos experimentalmente. Empregou-se o valor calculado de 157 (µmol O g-1) no 
caso do cobre e 76 (µmol O g-1) no caso do ouro. 

c NL é o número de camadas de oxigênio envolvidas no processo de OSCC. 
 

4.1.6 Atividade e Seletividade dos Catalisadores de Cobre e/ou Ouro Suportados 

em Óxido de Cério 

4.1.6.1 Comparação dos métodos de deposição-precipitação com ureia e impregnação em 

meio orgânico 

Com o objetivo de estudar a influência dos métodos de síntese sobre as propriedades 

dos catalisadores, foram preparadas duas amostras baseadas em ouro suportado em óxido de 

cério, pelos métodos de deposição-precipitação com ureia e impregnação em meio orgânico, 

que foram avaliadas na reação de CO-PrOx, usando uma mistura com composição: 2 % CO,  

2 % O2, 70 % H2 e 26 % He. Os resultados são mostrados na Figura 4.3. 

Pode-se observar que o método de síntese não influenciou significativamente o 

desempenho catalítico do ouro suportado em óxido de cério. Deste modo, como o método de 

impregnação orgânica em atmosfera inerte mostrou-se mais reprodutível e de fácil execução, 

além de não empregar um precursor do ouro contendo cloro (que pode atuar como veneno, 

desativando o catalisador), este foi o método escolhido para preparar os demais catalisadores. 
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                                            (a)                                                                                      (b) 
Figura 4.3 Curvas de (a) conversão de monóxido de carbono e de (b) seletividade a dióxido de carbono 
dos catalisadores Au/CeO2 sintetizados por (●) deposição-precipitação com ureia e (■) impregnação 
em meio orgânico, na reação de CO-PrOx. Condições experimentais: 2% CO, 2% O2, 70% H2, 26% 
He, fluxo total: 100 mL min−1, 100 mg de catalisador. 

 

4.1.6.2 Avaliação Catalítica na Reação de Oxidação do Monóxido de Carbono Puro 

A Figura 4.4 mostra a curva de conversão do monóxido de carbono na reação de CO-

PrOx, sobre as Amostras Au/CeO2, CuOx/CeO2 e Au-CuOx/CeO2. Os catalisadores de ouro 

foram preparados pelo método da impregnação em meio orgânico. São mostrados também os 

resultados de seletividade a dióxido de carbono desses catalisadores, em função da 

temperatura. Esses resultados foram obtidos empregando-se uma mistura reacional isenta de 

hidrogênio (2 % O2, 2 % CO e 96 % He), iniciando-se os experimentos a 300 °C e 

diminuindo-se a temperatura até à ambiente. Pode-se observar que os Catalisadores Au/CeO2 

e Au-CuOx/CeO2 foram os mais ativos, levando a valores de conversão de monóxido de 

carbono bastante similares. Por outro lado, a Amostra CuOx/CeO2 apresentou desempenho 

catalítico inferior àquelas contendo ouro. Estes resultados mostram que o ouro é mais ativo 

que o cobre na oxidação do monóxido de carbono puro em baixas temperaturas; quando os 

dois metais estão presentes no sólido (Au-CuOx/CeO2), o catalisador apresenta praticamente a 

mesma atividade que o catalisador sem cobre (Au/CeO2), sugerindo que há um efeito 

interativo entre os metais. 
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Figura 4.4 Curvas de conversão de monóxido de carbono puro sobre os catalisadores Au/CeO2 (■), 
CuOx/CeO2 (♦) e Au-CuOx/CeO2 (▲) na oxidação do monóxido de carbono. Condições experimentais: 
2% CO, 2% O2, 96% He, fluxo total: 100 mL min−1, 100 mg de catalisador. 

 

4.1.6.3 Avaliação Catalítica na Reação de CO-PrOx 

A Figura 4.5 mostra as curvas de conversão de monóxido de carbono e de seletividade a 

dióxido de carbono na reação de CO-PrOx em função da temperatura na faixa entre 20 e 300 

°C, empregando-se os catalisadores preparados pelo método da impregnação em meio 

orgânico. Neste caso, empregando a mistura reacional padrão (2 % O2, 2 % CO, 70 % H2 e 26 

% He) da reação de CO PrOx.  

 

  
                                       (a)                                                                                 (b) 
Figura 4.5 Curvas de (a) conversão de monóxido de carbono e de (b) seletividade a dióxido de carbono 
sobre os catalisadores Au/CeO2 (■), CuOx/CeO2 (♦) e Au-CuOx/CeO2 (▲) na reação de CO-PrOx. 
Condições experimentais: 2% CO, 2% O2, 70% H2, 26% He, fluxo total: 100 mL min−1, 100 mg de 
catalisador. 
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Observa-se, na Figura 4.5 (a), que em temperaturas inferiores a 100 °C, o catalisador 

monometálico Au/CeO2 é o mais ativo, levando a 50 % de conversão de monóxido de 

carbono a 40 °C, enquanto que para obter essa conversão com o catalisador CuOx/CeO2, é 

necessária uma temperatura superior a 80 °C. Uma tendência semelhante foi observada por 

Avgouropoulos et al. (2006) ao comparar catalisadores de ouro e cobre suportados em céria. 

A Amostra Au-CuOx/CeO2 apresentou um comportamento intermediário entre os dois 

catalisadores monometálicos. A conversão máxima de monóxido de carbono, sobre a Amostra 

Au/CeO2, foi de 98 % a 80 °C. Nesta temperatura, uma conversão semelhante foi obtida sobre 

o Catalisador Au-CuOx/CeO2. Em temperaturas mais elevadas, em cerca de 120 °C, o 

Catalisador CuOx/CeO2 conduziu a uma conversão completa de monóxido de carbono. 

Pode-se observar que, até cerca de 200 °C, o Catalisador Cu/CeO2 apresenta 

comportamento catalítico muito similar nas reação de oxidação de monóxido de carbono puro 

(Figura 4.4) e em presença de hidrogênio (Figura 4.5). Esse comportamento foi também 

observado por Sedmak, Hočevar e Levec (2003) em temperaturas inferiores a 100 °C, o que 

mostra que, nos catalisadores do tipo Cu/CeO2, a oxidação do monóxido de carbono não sofre 

influência do hidrogênio, em baixas temperaturas. 

Por outro lado, comparando-se as Figuras 4.4 e 4.5, nota-se que houve uma diminuição 

da atividade dos catalisadores contendo ouro devido à presença de hidrogênio na mistura 

reacional. Isto pode estar relacionado com a sinterização do ouro, como resultado de sua 

redução na reação de CO-PrOx (SCIRÈ, 2008). A diferença nos comportamentos catalíticos 

ocorre porque, anteriormente à reação de oxidação do monóxido de carbono puro, os 

catalisadores foram somente calcinados. 

Em presença do Catalisador Au/CeO2, o aumento da temperatura levou à diminuição 

progressiva da conversão de monóxido de carbono, a partir de 80 oC. No entanto, sobre os 

catalisadores de cobre, a conversão permaneceu estável, em 100 %, a partir de 120 oC até à 

temperatura de 180 °C. Isto pode estar relacionado com o fato de a interação entre o 

monóxido de carbono com o ouro ser mais forte que com o cobre. Kandoi et al (2004) 

mostraram que a razão entre o grau de cobertura da superfície (θ) por monóxido de carbono e 

hidrogênio (θCO/θH) diminui significativamente com o aumento da temperatura sobre o ouro 

mas a diminuição é mais lenta sobre o cobre. Desta forma, em temperaturas elevadas, a 

superfície do ouro estaria parcialmente coberta por monóxido de carbono, causando uma 
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diminuição da conversão, enquanto na superfície do cobre existiriam moléculas de monóxido 

de carbono suficientes para manter os valores de conversão elevados. 

Em temperaturas superiores a 180 °C, observa-se uma diminuição importante na 

conversão sobre todos os catalisadores. Como os testes catalíticos foram realizados em 

condições de resfriamento, de 300 até 20 °C, a diminuição da conversão do monóxido de 

carbono nas temperaturas mais elevadas não pode ser atribuída à desativação dos 

catalisadores. Ela provavelmente está relacionada com a reação reversa de deslocamento de 

monóxido de carbono com vapor d´água (WGSR, water gas shift reaction) (Equação 4.1), que 

é termodinamicamente favorecida nessas temperaturas. 

 

Esses resultados mostram que, na conversão do monóxido de carbono, houve uma 

combinação benéfica do cobre e do ouro no Catalisador Au-CuOx/CeO2: ele é capaz de 

converter completamente o monóxido de carbono, em baixas temperaturas (como o Au/CeO2) 

enquanto que, com o aumento da temperatura, seu comportamento é similar ao do Catalisador 

CuOx/CeO2, com a conversão completa do monóxido de carbono, em uma faixa ampla de 

temperatura. Dessa forma, pode-se concluir que o ouro está principalmente associado à 

atividade do catalisador, em baixas temperaturas, enquanto o cobre está relacionado à 

atividade em temperaturas mais altas. 

Com relação à seletividade a dióxido de carbono (Figura 4.5 b) pode-se observar que, 

em baixas temperaturas, a Amostra Au/CeO2 foi a menos seletiva, enquanto que o Catalisador 

CuOx/CeO2 foi capaz de converter 100 % de monóxido de carbono com 100 % de 

seletividade, em concordância com resultados anteriores (AVGOUROPOULOS, 2006). A 

presença simultânea de ouro e cobre, na Amostra Au-CuOx/CeO2, conduziu a um aumento da 

seletividade, em comparação ao catalisador monometálico de ouro: a 80 °C, as seletividades 

das Amostras Au-CuOx/CeO2 e Au/CeO2 foram de 65 e 50 %, respectivamente e a conversão 

de monóxido de carbono (98 %) foi a mesma sobre os dois catalisadores. Em temperaturas 

mais altas que 160 °C, os valores de seletividade dos três catalisadores foram semelhantes. 

O Catalisador Au/CeO2 foi o mais ativo na reação de CO-PrOx que a Amostra           

Au-CuOx/CeO2, em baixas temperaturas, mas apresentou um comportamento similar em 

temperaturas mais altas que 120 °C. A seletividade a dióxido de carbono do Catalisador     

Au-CuOx/CeO2 foi intermediária entre os catalisadores monometálicos de ouro e cobre. A  

4.1 
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100 °C, a conversão de monóxido de carbono diminui na seguinte ordem: Au-CuOx/CeO2 

(100 %) > Au/CeO2 (98 %) > CuOx/CeO2 (85 %). 

 

4.1.6.4 Avaliação Catalítica na Reação de CO-PrOx em Isoterma a 100 °C 

As estabilidades dos catalisadores foram avaliadas a 100 °C, durante 8 h, na reação de 

CO-PrOx. O dióxido de carbono e a água foram alternadamente adicionados ao fluxo 

reacional, após o período de 5 h e 6h30 de reação, respectivamente, com o objetivo de avaliar 

as suas influências no comportamento dos catalisadores. Os resultados de conversão de 

monóxido de carbono e de seletividade a dióxido de carbono são mostrados na Figura 4.6. 

Na Figura 4.6 (a) pode-se observar que, mesmo utilizando massas menores que as 

utilizadas nos testes anteriores, a tendência da atividade dos catalisadores continua a mesma, 

ou seja, a Amostra Au-CuOx/CeO2 é a mais ativa, seguida pelas Amostras Au/CeO2 e 

CuOx/CeO2. Por outro lado, observa-se um aumento considerável nas seletividades a dióxido 

de carbono dos catalisadores contendo ouro. Como neste caso a velocidade espacial é muito 

mais elevada (dez vezes mais), pode-se sugerir que a reação de oxidação do monóxido de 

carbono ocorre mais rapidamente que aquela do hidrogênio, o que leva ao aumento da 

seletividade em relação à produção do dióxido de carbono em situações de elevada GHSV. 

Quando o dióxido de carbono (10 %) foi adicionado à mistura reacional, ocorreu uma 

diminuição da atividade dos três catalisadores, sendo a Amostra CuOx/CeO2 a menos afetada. 

Esta diminuição pode ser explicada pela adsorção competitiva do dióxido com o monóxido de 

carbono na superfície do ouro e/ou do cobre, ou mesmo na sua interface com o suporte, 

levando à formação de espécies carbonato estáveis (SCHUBERT, 2004). Quando o dióxido 

de carbono foi removido do fluxo reacional, a conversão inicial de monóxido de carbono foi 

recuperada sobre os catalisadores contendo  cobre.  No  entanto,  no  Catalisador  Au/CeO2,  a  
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Figura 4.6 Curvas de (a) conversão de monóxido de carbono e (b) seletividade a dióxido de carbono 
dos Catalisadores (■) Au/CeO2 (10 mg), (♦) CuOx/CeO2 (20 mg) e (▲) Au-CuOx/CeO2 (10 mg), na 
reação de CO-PrOx, a 100 °C. Condições experimentais iniciais: 2% CO, 2% O2, 70% H2, 26% He, 
fluxo total: 100 mL min−1. 

 

conversão de monóxido de carbono foi somente parcialmente restabelecida, sugerindo que o 

dióxido de carbono deve estar mais fortemente adsorvido sobre este catalisador e indicando 

uma desativação do catalisador. 

Quando o vapor d’água (2 %) foi adicionado à mistura reacional, o desempenho 

mostrou uma forte dependência da natureza do catalisador. Sobre a Amostra CuOx/CeO2, a 

10% CO2 2% H2O composição 
inicial 
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conversão de monóxido de carbono diminuiu, assim como ocorreu na adição de dióxido de 

carbono. O mesmo comportamento foi observado em trabalho anterior (RATNASAMY, 

2004). Sobre o Catalisador Au/CeO2, a conversão de monóxido de carbono inicial foi 

restabelecida, o que pode ser atribuído à remoção de espécies carbonáceas adsorvidas na 

superfície do catalisador, com a transformação das espécies carbonato inativas em espécies 

bicarbonato intermediárias, menos estáveis (SCHUBERT, 2004). Sobre o Catalisador         

Au-CuOx/CeO2, a adição de vapor d’água não produziu nenhum efeito significativo. 

A seletividade a dióxido de carbono da Amostra Au/CeO2 seguiu a mesma tendência 

observada com a conversão de monóxido de carbono, ocorrendo uma diminuição da 

seletividade após a adição de dióxido de carbono e uma recuperação da seletividade inicial em 

presença de vapor d’água. Sobre os outros dois catalisadores, Au-CuOx/CeO2 e CuOx/CeO2, a 

adição de dióxido de carbono ou de água não modificou significativamente a seletividade a 

dióxido de carbono ou houve uma diminuição da conversão de monóxido de carbono e de 

hidrogênio em uma mesma extensão. 

 

4.1.6.5 Comparação entre Catalisadores Monometálicos e Bimetálicos de Cobre e Ouro 

Suportados em Óxido de Cério 

Considerando os resultados de atividade catalítica obtidos nos experimentos com 

variação de temperatura (Figura 4.5), foram observados dois padrões de comportamento das 

curvas de conversão: o primeiro, em baixas temperaturas (≤ 120 °C) e o segundo, em 

temperaturas acima de 120 °C. Abaixo de 120 °C, o comportamento dos catalisadores 

depende essencialmente das suas atividades intrínsecas na oxidação do monóxido de carbono 

e da capacidade do monóxido de carbono em inibir a oxidação do hidrogênio. O Catalisador 

Au/CeO2 mostrou elevada atividade tanto na reação de oxidação do monóxido de carbono 

quanto na conversão do hidrogênio. Este dado foi estimado a partir das curvas de conversão 

do oxigênio (Anexo IV), em que foi observada a conversão completa do oxigênio a partir de 

80 °C. Como consequência, foi observada uma diminuição acentuada na conversão do 

monóxido de carbono e uma baixa seletividade (~50 %), mesmo quando o monóxido de 

carbono não foi completamente convertido. 

Por outro lado, a seletividade do catalisador de ouro pôde ser aumentada quando a 

reação foi conduzida em uma velocidade espacial muito mais alta (com uma quantidade de 
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catalisador dez vezes menor, como mostra a Figura 4.6 b). Isto significa que a reação de 

oxidação do monóxido de carbono ocorre principalmente na primeira parte do leito catalítico. 

Abaixo de 120 °C, o Catalisador CuOx/CeO2 foi o menos ativo na oxidação do 

monóxido de carbono e nenhuma reação de oxidação do hidrogênio parece ocorrer (100 % de 

seletividade). Esta elevada seletividade é provavelmente devido ao fato de o cobre não estar 

completamente reduzido a Cu0 nas condições experimentais, em concordância com trabalhos 

anteriores (LEE, 2008). 

No caso do Catalisador Au-CuOx/CeO2, foi observado um comportamento intermediário 

entre aqueles dos catalisadores monometálicos de ouro ou de cobre. Por exemplo, a 60 °C, a 

conversão de monóxido de carbono foi 88 % (Au/CeO2), 57 % (Au-CuOx/CeO2) e 11 % 

(CuOx/CeO2), enquanto a seletividade a dióxido de carbono seguiu a seguinte ordem: 

CuOx/CeO2 (100 %) > Au-CuOx/CeO2 (84 %) > Au/CeO2 (47 %). Com base nestes 

resultados, a velocidade de oxidação do monóxido de carbono a 60 °C (em mmol CO 

) foi de: Au/CeO2 (44) > Au-CuOx/CeO2 (28) > CuOx/CeO2 (5), e a velocidade de 

oxidação aparente do hidrogênio (em mmol H2 ) foi de: Au/CeO2 (49) >                  

Au-CuOx/CeO2 (11) > CuOx/CeO2 (0). 

Analisando o comportamento dos catalisadores nas curvas de conversão de monóxido 

de carbono em função da temperatura, observou-se uma diminuição da conversão nas 

temperaturas acima de 120 °C, sobre os três catalisadores. Para explicar este comportamento 

foram formuladas duas hipóteses: (i) um aumento na razão entre a velocidade de oxidação do 

hidrogênio e a velocidade de oxidação do monóxido de carbono; (ii) um aumento da 

concentração de monóxido de carbono no meio, através da reação reversa de deslocamento de 

monóxido de carbono. 

A hipótese (ii) foi avaliada através do cálculo de conversão do monóxido de carbono na 

reação reversa de deslocamento de monóxido de carbono no equilíbrio, em diferentes 

temperaturas. Acima de 120 °C, sobre os Catalisadores Au/CeO2 e Au-CuOx/CeO2, e acima 

de 160 °C sobre a Amostra CuOx/CeO2, ou seja, quando deve ocorrer a conversão completa 

do monóxido de carbono e do hidrogênio, a composição do gás após as reações de oxidação 

do monóxido de carbono e do hidrogênio é, aproximadamente: 2 % CO2, 2 % H2O e 68 % H2.  

Essa composição foi estimada considerando que ocorrem a reação de oxidação e a reação 

reversa de deslocamento de monóxido de carbono (RWGS); esta última causa uma 
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diminuição da concentração de dióxido de carbono na saída e um aumento da concentração de 

monóxido de carbono. Permitindo-se que a reação reversa de deslocamento de monóxido de 

carbono atinja o equilíbrio, a conversão de equilíbrio do monóxido de carbono pode ser 

calculada em função da temperatura. 

Os resultados experimentais (obtidos a partir da Figura 4.5) e as conversões calculadas 

no equilíbrio entre 120 e 300 °C são mostrados na Figura 4.7. As conversões do monóxido de 

carbono obtidas experimentalmente sobre os três catalisadores foram muito próximas da 

conversão do equilíbrio na reação reversa de deslocamento de monóxido de carbono, o que 

indica que, provavelmente, a diminuição da conversão observada nas temperaturas mais 

elevadas ocorre devido à reação reversa de WGS, confirmando a hipótese (ii). 

Em relação aos efeitos produzidos pela adição de dióxido de carbono e água à mistura 

reacional (Figura 4.6), os três catalisadores sofreram inibição pelo dióxido de carbono, sendo 

que os catalisadores contendo ouro foram mais sensíveis que aquele contendo apenas cobre. 

Por outro lado, os catalisadores contendo ouro não apresentaram uma diminuição da atividade 

em presença do vapor d’água, o que foi observado com o catalisador monometálico de cobre. 

O ouro e o cobre mostraram um efeito cooperativo no Catalisador Au-CuOx/CeO2. 

Apesar de a atividade deste catalisador ser inibida pela presença de dióxido de carbono, a 

atividade foi completamente recuperada. Além disso, ele mostrou-se insensível à presença de 

vapor d’água. Isto sugere que espécies carbonato superficiais devem atuar na inibição pelo 

 
Figura 4.7 Curvas de conversão de monóxido de carbono, entre 120 e 300 °C, na reação de CO-PrOx 
sobre os catalisadores: Au/CeO2 (■), CuOx/CeO2 (♦) e Au-CuOx/CeO2 (▲). A linha pontilhada 
representa os valores calculados da conversão de equilíbrio na reação reversa de deslocamento de 
monóxido de carbono. Condições experimentais: 2% CO, 2% O2, 70% H2, 26% He, fluxo total: 100 
mL min−1, 100 mg de catalisador. 
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dióxido de carbono, enquanto a formação de hidróxidos de cobre superficiais pode explicar a 

inibição pela água.  

Estes resultados estão publicados no artigo (FONSECA, 2012), mostrado no Anexo V.  
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4.2 Resultados de Caracterização dos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

4.2.1 Análises Térmicas dos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

Durante a síntese dos óxidos de cério e alumínio, após a etapa de evaporação do 

solvente, a 60 °C, por 5 dias os sólidos apresentaram aspecto esponjoso, como mostrado na 

Figura 4.8. As amostras foram trituradas e, antes da calcinação, foram realizadas as análises 

de termogravimetria (TG) e análise térmica diferencial (ATD), com o objetivo de definir a 

temperatura em que seriam conduzidos os tratamentos térmicos de decomposição dos 

precursores orgânicos. Os resultados obtidos são mostrados na Figura 4.9 de (a) a (f). 

 

Figura 4.8 Ilustração de uma amostra de óxidos contendo cério e alumínio, após a secagem.  

 

A alumina pura apresentou uma perda de massa de 75 %, que se manteve estável a 

partir de 500 °C (Figura 4.9 a). Durante a sua decomposição, são observados dois eventos 

exotérmicos, a 215 e 300 °C na curva de ATD, relacionados provavelmente à queima do 

precursor da alumina (iso-propóxido) e do agente estruturante, P123. 

Nas amostras contendo diferentes teores de cério (Figura 4.9 b-f), a perda de massa 

também permaneceu em torno de 75 % e a temperatura de estabilidade diminuiu para valores 

mais baixos, inferiores a 400 °C. Além disso, quanto maior a quantidade de cério no sistema, 

mais baixa foi a temperatura de queima dos precursores. 

Os perfis dos picos de análise térmica diferencial modificaram-se consideravelmente 

com a adição do cério. Na curva de ATD da Amostra Ce2Al, pode-se observar um aumento 

significativo na intensidade do primeiro pico, que foi deslocado para temperaturas mais 

elevadas (230 °C), em comparação com o da alumina pura (215 oC). O segundo pico também 

sofreu um deslocamento para temperaturas mais altas, ou seja de 300 para 320 °C. 
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Figura 4.9 Curvas das análises de TG e ATD obtidas antes da calcinação das amostras: Al2O3 (a), 
Ce2Al (b), Ce5Al (c), Ce10Al (d), Ce15Al (e) e Ce20Al (f). Os números correspondem às 
porcentagens molares de cério nas amostras. 

 

Com o aumento da quantidade de cério nos sólidos, observou-se uma diminuição da 

intensidade do primeiro pico de ATD, seguida de um aumento da intensidade do segundo, em 

torno de 300 ºC. Além disso, a intensidade dos picos referentes à queima dos precursores 

(e) (f) 

(c) (d) 

(a) (b) 
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também aumentou. Provavelmente, o cério está atuando como catalisador da queima dos 

precursores orgânicos do sistema e a maior exotermicidade observada com o aumento do teor 

de cério deve estar relacionada com a maior liberação de energia na combustão do acetato de 

cério, em relação ao iso-propóxido de alumínio.  

 

4.2.2 Análises de Espectroscopia de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente 

Acoplado dos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

Os resultados obtidos nas análises de espectroscopia de emissão ótica com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-OES) são mostrados na Tabela 4.5. Os teores de alumínio e 

cério contidos nas amostras estão em concordância com os valores esperados.  

 

Tabela 4.5 Resultados obtidos nas análises de ICP-OES dos óxidos contendo cério e alumínio CeXAl, 
em que X representa às porcentagens molares de cério em cada amostra. 

Amostra m/m% Ce  m/m% Al nCe/(nCe+nAl) 

Ce2Al 6,0 38,79 0,026 

Ce5Al 11,0 36,37 0,043 

Ce10Al 20,8 32,68 0,088 

Ce15Al 29,3 29,14 0,142 

Ce20Al 35,4 26,11 0,182 

 

4.2.3 Análise Elementar de Carbono dos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

Os resultados de análise elementar de carbono, realizados após a calcinação das 

amostras, mostrou que o tratamento térmico utilizado foi eficaz na remoção dos precursores 

orgânicos e não foi detectada quantidade significativa de carbono nos sólidos (< 0,1 %). 

 

4.2.4 Medidas de Área Superficial Específica e de Porosidade dos Óxidos 

Contendo Cério e Alumínio 

As isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio, obtidas após a calcinação dos 

óxidos contendo cério a 400 ºC, e da alumina pura a 600 ºC, são mostradas na Figura 4.10. As 
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curvas obtidas são classificadas como isotermas do tipo IV, de acordo com a classificação de 

Brunaüer, que são típicas de materiais contendo mesoporos (poros com diâmetro entre 2 e 50 

nm). No caso da alumina pura, foi observada uma malha de histerese do tipo H1, que é 

característica de materiais com poros cilíndricos. Notou-se uma distorção progressiva da 

malha, à medida que se aumentou o teor de cério nas amostras, sugerindo maiores tamanhos 

de poros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio dos óxidos de cério e alumínio (CeXAl) 
calcinados a 400 °C e da alumina, calcinada a 600 °C, em que X representa as porcentagens molares 
de cério nas amostras. 

 

As curvas de distribuição de mesoporos das amostras são mostradas na Figura 4.11. 

Observa-se uma semelhança entre os perfis de distribuição de poros encontrados na alumina e 

na Amostra Ce2Al. A presença de 5 mol% de Ce aumentou o diâmetro médio de poros e o 

volume total dos mesoporos. A Amostra Ce10Al apresentou uma larga distribuição de 

mesoporos e os perfis de distribuição de poros das amostras Ce15Al e Ce20Al mostram que 

houve uma menor formação de mesoporos nestas amostras. Observa-se que, com o aumento 

do teor de cério há uma menor organização dos poros das amostras. Os parâmetros texturais 

dos sólidos são mostrados na Tabela 4.6, exceto os valores de volume de microporos, que 

foram desprezíveis. 
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A alumina apresentou área superficial específica de 322 m2 g-1 e poros com diâmetros 

em cerca de 7,2 nm. Essas propriedades estão de acordo com o artigo de referência utilizado 

na síntese das amostras (YUAN, 2008). As propriedades texturais da Amostra Ce2Al foram 

semelhantes àquelas da alumina pura (área superficial específica de 355 m2 g-1 e 7,0 nm de 

diâmetro médio de poros), indicando que não houve mudança significativa dessas 

propriedades com a incorporação de 2 mol% de cério. De modo similar, as isotermas de 

adsorção e dessorção da Amostra Ce5Al, assim como sua área superficial específica, não 

diferiram significativamente em relação à alumina pura (350 m2 g-1). No entanto, o perfil de 

distribuição de poros foi diferente, mostrando um aumento no diâmetro médio de poros      

(8,3 nm). Por outro lado, ao aumentar o teor de cério para 10 mol%, houve uma perda de área 

superficial específica, acompanhada de um leve aumento do diâmetro médio de poros para  

8,5 nm, além do alargamento da curva. 

Nas amostras Ce15Al e Ce20Al, foi observada a perda da estrutura, com a deformação 

das isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio e a extensão do patamar em pressões 

mais elevadas, próximas à pressão de saturação. Além disso, houve a diminuição da área 

superficial específica (250 m2 g-1) e do volume de poros totais, sem nenhuma evidência de 

organização estrutural na zona dos mesoporos. 

Observou-se uma diminuição da área superficial específica com a adição de cério na 

estrutura (Tabela 4.6). Pode-se sugerir que a presença do precursor de cério desfavorece a 

organização durante o processo de formação da mesoestrutura levando, assim, à diminuição 

da área superficial específica com o aumento do teor de cério, a partir de 10 mol%. Além 

disso, o aumento da temperatura de calcinação de 400 para 600 ºC também levou à 

diminuição da área superficial específica dos sólidos, sendo que a redução mais significativa 

foi observada para os teores mais elevados de cério. 

No entanto, a calcinação dos sólidos a 600 °C não causou variações significativas no 

perfil das isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio, nem na distribuição dos 

mesoporos (Figuras 4.12 e 4.13, respectivamente). 
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Figura 4.11 Curvas de distribuição de diâmetro de poros calculadas no ramo de dessorção das 
Amostras: alumina (a), Ce2Al (b), Ce5Al (c), Ce10Al (d), Ce15Al (e) e Ce20Al (f). Os números 
correspondem às porcentagens molares de cério em cada amostra. A alumina foi calcinada a 600 °C e 
os óxidos contendo cério a 400 °C. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Figura 4.12 Isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio da alumina e dos óxidos contendo cério e 
alumínio (CeXAl), calcinados a 600 °C. X representa a porcentagem molar de cério em cada amostra. 

 

Tabela 4.6 Valores de área superficial específica (SBET), volume de poros (Vp) e diâmetro de poros 
(Dp) das amostras Al2O3 e CeXAl calcinadas a 400 e 600 °C. X representa a porcentagem molar de 
cério nos sólidos. 

Amostra 
SBET (400 °C) 

(m2 g-1) 

Vp (400°C) 

(cm3
 g

-1) 

Dp (400°C) 

(nm)* 

SBET (600 °C) 

(m2 g-1) 

Al2O3 - 0,70 8,7 322 

Ce2Al 355 0,74 8,3 314 

Ce5Al 350 0,81 9,3 305 

Ce10Al 316 0,70 8,9 277 

Ce15Al 254 0,56 8,8 207 

Ce20Al 256 0,65 10,1 178 

*Calculado como 4V/∆. 
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Figura 4.13 Curvas de distribuição de diâmetro de poros calculadas no ramo de dessorção das 
Amostras: alumina (a), Ce2Al (b), Ce5Al (c), Ce10Al (d), Ce15Al (e) e Ce20Al (f). Os números 
correspondem às porcentagens molares de cério em cada amostra. A alumina foi calcinada a 600 °C e 
os óxidos contendo cério a 600 °C. 

(e) (f) 

(c) (d) 

(a) (b) 
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4.2.5 Difração de Raios X dos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

 

4.2.5.1 Difratogramas de Raios X dos Óxidos Contendo Cério e Alumínio obtidos à 

Temperatura Ambiente 

Os difratogramas de raios X dos óxidos contendo cério e alumínio obtidos à temperatura 

ambiente são mostrados na Figura 4.14, em altos e baixos ângulos. No último caso, o 

difratograma da alumina apresentou um pico intenso em 2θ = 0,8°, característico de materiais 

mesoestruturados. Nas outras amostras não foi possível detectar este pico principal, uma vez 

que o feixe de raios X foi levado à saturação. No entanto, analisando o pico satélite em 2θ ≈ 

1,3, observou-se que a incorporação do cério alterou o perfil de difração da alumina, nos 

baixos ângulos, com o desaparecimento deste pico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Difratogramas de raios X obtidos em baixos ângulos (a) e altos ângulos (b) da alumina 
(Al2O3) e dos óxidos contendo cério e alumínio (CeXAl), em que X representa a porcentagem molar 
de cério nos sólidos. 
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Nos difratogramas em altos ângulos, pode observar que a alumina apresenta apenas 

halos amorfos, apresentando-se amorfa aos raios X. Observou-se que, de modo geral, a 

incorporação de pequenas quantidades de cério (2, 5 e 10 mol%) não alterou esse perfil. No 

entanto, observou-se o aparecimento discreto de picos referentes ao óxido de cério (CeO2), na 

forma cúbica, nos difratogramas das amostras contendo 15 e 20 mol% de cério, indicando a 

formação de nanocristais de óxido de cério altamente dispersos. 

 

4.2.5.2 Difratogramas de Raios X dos Óxidos Contendo Cério e Alumínio obtidos após com 

Aquecimento in situ sob Fluxo de Oxigênio 

As análises por difração de raios X dos óxidos contendo cério e alumínio obtidos por 

aquecimento in situ foram realizadas com o objetivo de estudar o efeito de tratamentos 

térmicos na estabilidade estrutural das amostras. Os resultados são mostrados na Figura 4.15. 

Com o aquecimento, a alumina começou a cristalizar após o aquecimento a 1000 °C, 

formando a fase γ-Al2O3 (não mostrado). Pode-se observar que pequenas quantidades de cério 

já foram suficientes para estabilizar a alumina na fase amorfa, após aquecimento a 1000 °C 

(não mostrada). Por exemplo, a adição de 2 mol% de Ce (Figura 4.15 b) levou a um 

difratograma com apenas um pico discreto em 2θ = 67 °, referente à fase γ-Al2O3, após o 

aquecimento a 1000 °C (não mostrado); além disso, mesmo após o aquecimento, não foram 

observados picos referentes ao óxido de cério, no difratograma dessa amostra. Na Amostra 

Ce10Al (Figura 4.15 d), a adição do cério foi ainda mais eficiente na estabilização da fase 

amorfa da alumina; após aquecimento da amostra a 800 °C, não foi observado nenhum pico 

de difração; a 1000 °C, foram observados picos referentes ao óxido de cério, mas nenhum 

pico relacionado à formação de alumina cristalina. Com o aumento do teor de cério nas 

amostras (Ce20Al), o pico relacionado à formação do óxido de cério a 1000 °C foi 

intensificado, porém ainda continuou pouco intenso.  

Comparando os difratogramas de raios X obtidos após aquecimento das amostras a 

1000 ºC (TAA) e resfriamento à temperatura ambiente, pode-se observar que, quanto mais 

elevado o teor de cério nas amostras, mais intenso torna-se o pico referente à presença do 

óxido de cério e, também, maior a estabilização da alumina na fase amorfa. Dessa forma, a 

adição de cério à alumina aumentou a estabilidade térmica, diminuindo a velocidade de 

transformação da alumina de transição , neste caso, amorfa, na sua fase inativa, a α-alumina, 

como foi observado por Ozawa e Kimura (1990). 



127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(e) 

(c) (d) 

▲ 
▲ 

▲ 

▲ 

Figura 4.15 Difratogramas de raios X dos óxidos contendo cério e alumínio obtidos em diferentes 
temperaturas. TAA: obtido à temperatura ambiente antes do tratamento térmico; TAD: obtido à temperatura 
ambiente depois do tratamento térmico. Al2O3 (a), Ce2Al (b), Ce5Al (c), Ce10Al (d), Ce15Al (e) e Ce20Al 
(f). Os números representam a porcentagem molar de cério nos sólidos. Kanthal = porta amostra.  
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Os tamanhos médios dos cristais de óxido de cério após o aquecimento a 1000 °C, das 

Amostras Ce10Al, Ce15Al e Ce20Al, calculados pela equação de Debye-Scherrer, são de 

cerca de 12-14 nm. Por outro lado, as Amostras Ce2Al e Ce5Al apresentaram difratogramas 

com picos muito alargados, não permitindo o cálculo do tamanho de partículas. No entanto, 

pode-se concluir que nestas amostras o tamanho de partículas de céria deve ser menor que nas 

amostras contendo teores mais elevados de cério, devido ao alargamento dos picos. Desta 

forma, o teor mais elevado de cério facilita o crescimento de partículas do óxido de cério nas 

amostras. 

 

4.2.5.3 Difratogramas de Raios X dos Óxidos Contendo Cério e Alumínio obtidos após 

Aquecimento in situ sob Fluxo de Hidrogênio 

Com o objetivo de avaliar a interação do cério com a alumina em um meio redutor, a 

Amostra Ce15Al foi reduzida em diferentes temperaturas até 1000 °C, sob fluxo de 

hidrogênio e foram obtidos os difratogramas de raios X in situ, em cada temperatura. Os 

resultados obtidos são mostrados na Figura 4.16. 

 
Figura 4.16 Difratogramas de raios X da Amostra Ce15Al (óxido contendo cério e alumínio com 15 
mol% de cério) obtidos após aquecimento em diferentes temperaturas, sob fluxo de hidrogênio. TAA: 
obtido à temperatura ambiente antes do tratamento térmico; TAD: obtido à temperatura ambiente 
depois do tratamento térmico. Kanthal = porta amostras. 
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Pode-se observar que a redução do sólido até 1000 °C não levou à formação de picos 

referentes às fases de céria nem de alumina. A redução a 1000 °C levou à formação da 

perovskita CeAlO3 (JCPDS n° 28-0260), cuja estrutura é constituída por camadas contendo 

(CeO)–(AlO2)–(CeO)–(AlO2), evidenciando uma elevada interação entre o alumínio e o cério, 

tendo em vista a não formação dos respectivos óxidos (PRAKASH, 2007). No entanto, os 

picos observados foram pouco intensos e a maior parte da estrutura encontra-se na forma 

amorfa aos raios X. 

 

4.2.6 Microscopia Eletrônica de Transmissão com Analisador da Energia 

Dispersiva de Raios X dos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

As imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) dos óxidos contendo cério 

e alumínio obtidas após a calcinação das amostras são mostradas na Figura 4.17. Pode-se 

observar que a alumina pura sintetizada possui um arranjo hexagonal ordenado de poros, bem 

como o alinhamento dos poros cilíndricos em uma grande extensão (Figura 4.17 (a), vide 

imagem no detalhe). Este resultado está em concordância com os obtidos por Yuan et al. 

(2008). 

Com a Amostra Ce2Al, pode-se observar que uma parte do sólido apresenta um arranjo 

mesoporoso hexagonal bastante organizado. No entanto, isto não ocorreu em todo o sólido, 

visto que não foram observados picos de difração de raios X, em baixos ângulos. 

No entanto, com a presença de cério em teores mais elevados, não foi observada a 

formação dessa estrutura organizada, com os canais cilíndricos, mas foi obtida uma estrutura 

porosa com aspecto de esponja. Nas amostras contendo 2, 5, 10 e 15 mol% de cério não foi 

detectado nenhum cristal relacionado à presença de céria ou alumina. Isto indica que o cério 

está em elevada dispersão em todas estas amostras, com diâmetro inferior a 2 nm. Somente na 

Amostra Ce20Al, foi observada a presença de poucos nanocristais dispersos de óxido de cério 

(CeO2), com cerca de 2 nm de diâmetro, como mostrado na Figura 4.18. Os valores das 

distâncias interplanares nesta amostra mostraram a presença da fase cúbica do óxido de cério 

(~0,31 nm). 
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Figura 4.17 Imagens de microscopia eletrônica de transmissão da alumina (a) e dos óxidos contendo 
cério e alumínio (b) Ce2Al, (c) Ce5Al, (d) Ce10Al, (e) Ce15Al e (f) Ce20Al. Os números indicam as 
porcentagens molares de cério. 
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Figura 4.18 Imagens de microscopia eletrônica de transmissão da Amostra Ce20Al (óxido contedo 
cério e alumínio com 20 mol% de cério). 

 

As análises químicas por energia dispersiva (EDX) das amostras mostraram teores de 

cério e alumínio muito próximos aos valores nominais. Além disso, analisando-se diferentes 

regiões dos sólidos, pôde-se observar que o cério encontra-se distribuído de forma homogênea 

por todo o material. 

 

4.2.7 Espectrometria no Infravermelho com Transformada de Fourier usando 

Dióxido de Carbono como Molécula Sonda dos Óxidos Contendo Cério e 

Alumínio 

Os espectros no infravermelho com transformada de Fourier da alumina, na adsorção do 

dióxido de carbono, como molécula sonda, são mostrados na Figura 4.19. Observa-se um 

aumento gradual de todas as bandas de adsorção, até à saturação. As bandas em 2362 e 2345 

cm-1 correspondem ao dióxido de carbono molecular fisissorvido na alumina, enquanto 

aquelas em 1826 e 1782 cm-1 são atribuídas ao dióxido de carbono adsorvido em ponte e as 

bandas em 1659, 1462 e 1234 cm-1 podem ser relacionadas às espécies de hidrogeno-

carbonatos (bicarbonatos) (BUSCA, 1982).  

, 

, 

, 
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Figura 4.19 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier da alumina usando dióxido de 

carbono como molécula sonda. Os espectros foram normalizados. 

 

Figura 4.20 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier da alumina com dessorção do 

dióxido de carbono como molécula sonda em diferentes temperaturas. Os espectros foram 

normalizados. 

1826 
1782 

1659 1462 

1234 
In

te
ns

id
ad

e 
/ u

.a
. 

In
te

ns
id

ad
e 

/ u
.a

. 



133 

 

Observando os espectros de dessorção do dióxido de carbono na alumina pura (Figura 

4.20) nota-se que as espécies de dióxido de carbono fisissorvidas são rapidamente dessorvidas 

após evacuação à temperatura ambiente, com uma considerável dessorção das demais 

espécies em número de onda inferiores 1900 cm-1, como pode-se inferir pela diminuição da 

intensidade das bandas. Com a evacuação a 150 °C, quase todas as espécies são dessorvidas, o 

que confirma que elas são hidrogeno-carbonatos, pois as espécies de carbonato bidentado 

interagem mais fortemente com o suporte (LAVALLEY, 1996). Além disso, não são 

observadas mudanças significativas nos perfis das bandas de vibração, mas somente a 

diminuição das intensidades das bandas, indicando que não há mudança das espécies 

adsorvidas, somente a dessorção. Pode-se observar que a alumina possui uma baixa 

basicidade, devido à fraca adsorção das espécies carbonáceas. 

Por outro lado, analisando as curvas de adsorção do dióxido de carbono no óxido de 

cério comercial puro (Figura 4.21), observa-se um perfil diferente daquele obtido com a 

alumina. As bandas em 1601, 1404, 1221 e 1209 cm-1 podem ser atribuídas às espécies 

bicarbonato adsorvidas na superfície da céria. As demais bandas estão relacionadas a espécies 

carbonato mono e bidentadas, em um complexo espectro com bandas sobrepostas (FINOS, 

2011). 

Nos espectros de dessorção do dióxido de carbono na céria pura, em diferentes 

temperaturas (Figura 4.22) nota-se que, mesmo após a evacuação a 300 °C, a superfície ainda 

contém espécies carbonato adsorvidas, ao contrário do que foi observado com a alumina, em 

que tais espécies foram dessorvidas em temperaturas tão baixas quanto 150 °C. Nota-se, 

ainda, que as espécies adsorvidas em 1358 cm-1 são muito estáveis, enquanto as espécies 

bicarbonato são as mais rapidamente dessorvidas, mostrando-se menos estáveis. Dessa forma, 

pode-se concluir que a céria pura possui uma basicidade muito mais elevada que a alumina, 

com forte adsorção das espécies carbonáceas. 

Nas análises realizadas com as amostras de óxidos contendo cério e alumínio, foram 

obtidos espectros de adsorção e dessorção do dióxido de carbono mais semelhantes àqueles 

observados com a alumina pura do que àqueles obtidos com a céria. Os espectros de adsorção 

e dessorção de dióxido de carbono obtidos com a Amostra Ce10Al são mostrados nas Figuras 

4.23 e 4.24. Os espectros das demais amostras são mostrados no Anexo VI, que também se 

mostraram mais semelhantes àqueles obtidos com a alumina pura que com a céria pura. 
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Figura 4.21 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier da céria comercial usando 

dióxido de carbono como molécula sonda de infravermelho. Os espectros foram normalizados. 

 

Figura 4.22 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier da céria comercial com 

dessorção do dióxido de carbono, molécula sonda, em diferentes temperaturas. 
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Figura 4.23 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier da Amostra Ce10Al (óxido de 
cério e alumínio contendo 10 mol% de cério) usando dióxido de carbono como molécula sonda. 

 
Figura 4.24 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier da Amostra Ce10Al (óxido de 
cério e alumínio contendo 10 mol% de cério) com dessorção do dióxido de carbono, molécula sonda, 
em diferentes temperaturas. 
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No espectro da Amostra Ce10Al (Figura 4.23) observa-se que a banda referente ao 

dióxido de carbono fisissorvido (2353 cm-1) é muito mais intensa que as demais. Pode-se, 

então, inferir que a quantidade relativa de dióxido de carbono é maior que aquela obtida com 

a céria pura. Além disso, nos espectros de dessorção em diferentes temperaturas (Figura 4.24) 

observa-se que, mesmo em baixas temperaturas, a superfície do sólido já se encontra limpa, 

com completa remoção das espécies carbonáceas (< 1700 cm-1) a 150 ° C, como obtido com a 

alumina. Desta forma, pode-se inferir que, nestas amostras, são formadas, principalmente, 

espécies bicarbonato superficiais, instáveis. 

Comparando-se os espectros de infravermelho obtidos após a adsorção de dióxido de 

carbono até à saturação, seguida pela dessorção a 150 °C, de todas as amostras (Figura 4.25), 

pode-se observar que a presença do cério não alterou significativamente a basicidade das 

amostras, mesmo quando ele está presente nos teores mais elevados. Apenas a céria pura 

apresentou um espectro com bandas intensas de adsorção, indicando que esta amostra possui 

uma basicidade mais elevada que as demais. Isto evidencia que, nos óxidos contendo cério e 

alumínio, o cério está presente em um estado distinto do óxido de cério mássico, podendo 

estar na forma de cristais extremamente pequenos e bem dispersos, ou ainda, na forma de um 

óxido misto de cério-alumínio, com características bastante diferentes daquelas do óxido de 

cério cúbico. 

 
Figura 4.25 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier de óxidos contendo cério e 
alumínio, em que os números representam a porcentagem molar de cério em cada amostra, usando 
dióxido de carbono como molécula sonda, após dessorção a 150 °C. 

In
te

ns
id

ad
e 

/ u
.a

. 



137 

 

4.2.8 Redução à Temperatura Programada dos Óxidos Contendo Cério e 
Alumínio 

Os perfis de redução à temperatura programada (TPR) dos óxidos contendo cério e 

alumínio são mostrados na Figura 4.26 e na Tabela 4.7 são mostrados os valores de consumo 

de hidrogênio de cada amostra. 

 

Figura 4.26 Perfis de redução à temperatura programada dos óxidos contendo cério e alumínio. 
Amostras Ce2Al, Ce5Al, Ce10Al, Ce15Al, Ce20Al e CeO2. Os números representam a porcentagem 
molar de cério na amostra. 

 

Tabela 4.7 Concentração de hidrogênio calculada teoricamente e consumida nos experimentos de 
redução à temperatura programada e graus de redução do óxido de cério puro (CeO2) e dos óxidos 
contendo cério e alumínio (CeXAl), em que X representa a porcentagem molar de cério na amostra.  

Amostra H2 consumido (µmol g-1) 
*Consumo teórico de H2 

(µmol g-1) 

 
Grau de redução (%) 

Ce2Al 302 214 125 

Ce5Al 445 393 113 

Ce10Al 720 742 97 

Ce15Al 1161 1046 111 

Ce20Al 1291 1260 102 

CeO2 2011 2880 70 

*Na reação: 2CeO2 + H2 → Ce2O3 + H2O. 
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No caso do óxido de cério puro, foi observado um pico estreito centrado em 360 °C, 

relacionado à redução da céria superficial e um ombro em temperaturas mais elevadas, que 

deve estar relacionado com a redução da céria nas camadas mais internas (YAO, 1984). De 

acordo com os resultados de microscopia eletrônica de transmissão, o óxido de cério é 

constituído por cristais nanométricos uniformes, como cerca de 2 nm de diâmetro. Isto pode 

justificar a sua redução em temperaturas relativamente baixas, quando comparada com os 

resultados obtidos por Yao e Yu Yao (1984). Neste caso, eles observaram que o primeiro pico 

de redução da céria ocorria em cerca de 500 °C e em um intervalo estreito de temperatura, 

resultando em um pico estreito na curva de redução à temperatura programada. Na Figura 

4.26, em temperaturas acima de 550 ºC aparece um pico negativo, que está relacionado à 

dessorção de espécies carbonáceas que permanecem adsorvidas mesmo após o pré-tratamento 

oxidante a 400 °C, como observado nas análises de espectrometria no infravermelho com 

dióxido de carbono como molécula sonda, e à dessorção de hidrogênio. 

Na curva de redução da Amostra Ce2Al, somente um pico foi observado, a 520 °C. Por 

analogia com a curva do óxido de cério, ele pode ser atribuído à redução de nanocristais de 

céria presentes no material. Esse pico aparece deslocado na curva de redução da Amostra 

Ce5Al, em que ele ocorre em 560 °C; a curva desta amostra também apresenta um pico de 

baixa intensidade em cerca de 310 °C, que pode ser atribuído à redução do óxido de cério 

superficial; ele aparece em temperaturas mais baixas, em relação ao óxido de cério, 

provavelmente devido ao menor tamanho das partículas. Com a Amostra Ce10Al, o pico em 

alta temperatura ocorreu em uma temperatura mais baixa (535 °C) e notou-se, também, um 

pico de redução de baixa intensidade em cerca de 310 °C, além da presença de um pequeno 

pico em cerca de 360 °C. De modo similar, a curva da Amostra Ce15Al apresentou o pico de 

redução mais intenso a 530 °C e os outros dois a 310 e 360 °C. A Amostra Ce20Al apresentou 

o pico mais intenso mais deslocado para temperaturas mais elevadas (550 °C), além dos picos 

em 310 e 360 °C. Nota-se que a intensidade dos picos localizados em baixas temperaturas 

(300 a 400 °C) aumenta com a concentração de cério nas amostras, o que pode estar 

relacionado com o aumento da concentração de nanocristais de óxido de cério nas amostras. 

Pode-se observar que a redução dos materiais contendo cério e alumínio ocorreu em 

temperaturas mais elevadas que a redução do óxido de cério puro, indicando que a presença 

de alumínio dificulta a redução de espécies Ce4+ para formar espécies Ce3+. Isto pode ser 

atribuído à presença de átomos de oxigênio ligados simultaneamente a espécies de alumínio e 

cério (Ce4+-O-Al3+), que sofrem redução em temperaturas mais elevadas (YAO, 1984). Os 
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picos de baixa intensidade que aparecem em 310 e 360 ºC devem estar relacionados à 

presença de cristais nanométricos de céria, que são facilmente redutíveis. 

Comparando os valores de consumo de hidrogênio e quantidade teórica de hidrogênio, 

necessária para reduzir o óxido de cério (IV) (CeO2) para formar o óxido de cério (III) 

(Ce2O3), mostrados na Tabela 4.7, pode-se observar que a presença do alumínio levou a um 

aumento do consumo de hidrogênio, em relação ao valor teórico. Além disso, os valores do 

grau de redução indicam que, com exceção da Amostra Ce10Al, todos os sólidos 

apresentaram um grau de redução superior a 100 %, indicando a ocorrência concomitante de 

outros processos de redução. Esses resultados confirmam a suposição de que pode estar 

ocorrendo a redução de espécies do tipo Ce4+-O-Al3+, como observado em trabalho anterior 

(YAO, 1984), que levaria a um consumo extra de hidrogênio pela redução das espécies de 

alumínio. 

 

4.2.9 Espectroscopia Fotoeletrônica de Raios X dos Óxidos Contendo Cério e 

Alumínio 

Os espectros fotoeletrônicos de raios X do núcleo Ce3d dos óxidos contendo cério e 

alumínio são mostrados na Figura 4.27 e as energias de ligação são mostradas na Tabela 4.8. 

No caso da Amostra Ce20Al, observou-se a presença de seis picos referentes à presença de 

íons Ce4+ no óxido de cério (918, 908, 902, 899, 890 e 884 eV), além dos picos em 904 e 886 

eV correspondentes à presença de íons Ce3+. Os picos em 902 e 884 eV referem-se aos 

componentes spin-órbita 3d5/2 e 3d7/2, respectivamente (MULLINS, 1998). 

Analisando a posição dos picos Ce3d pode-se observar que não houve variação 

significativa da posição no caso das amostras contendo 10, 15 e 20 mol% de cério. No 

entanto, as posições dos picos Ce3d nas amostras Ce2Al e Ce5Al foram deslocadas para 

valores mais elevados de energia de ligação. No que se refere aos picos referentes ao Al2p, 

também não houve variação significativa na posição destes picos no espectro. Isto indica que 

não há modificação significativa no ambiente químico do alumínio nas amostras. Pode-se 

observar que, com a diminuição do teor de cério nas amostras ocorre a diminuição da 

intensidade do pico em 918 eV, referente à presença de espécies Ce4+,  presentes no óxido de 

cério (CeO2). Além disso, com a diminuição do teor de cério, há um aumento das intensidades 

relativas dos picos em 904 e 886 eV, correspondentes à presença de Ce3+ na superfície. Desta 
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forma, pode-se inferir que, quanto mais baixo o teor de cério nas amostras, mais alta é a razão 

Ce3+/Ce4+. 

Os espectros de O 1s de todas as amostras (Anexo VII) mostraram um único pico em 

torno de 531 eV (vide Tabela 4.8), referente ao oxigênio da rede em um único ambiente.  

 

 

Figura 4.27 Espectros fotoeletrônicos de raios X do núcleo Ce3d dos óxidos contendo cério e alumínio. 
Amostras Ce20Al, Ce15Al, Ce10Al, Ce5Al e Ce2Al. Os números representam as porcentagens 
molares de cério em cada amostra. 

 
Tabela 4.8 Valores de energia de ligação (EL) e composição da superfície de óxidos contendo cério e 
alumínio. Os números representam os valores de porcentagem molar do cério em cada amostra. 

Amostra 
EL O 1s 

(eV) 
EL Ce 3d 

(eV) 
EL Al 2p 

(eV) 

nCe/ 

(nCe+nAl) 

Ce2Al 531,1 884,9 74,5 0,036 

Ce5Al 531,5 885,9 74,6 0,061 

Ce10Al 531,3 883,6 74,5 0,115 

Ce15Al 531,2 883,4 74,6 0,194 

Ce20Al 531,1 883,3 74,6 0,276 
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Comparando-se os valores da razão Ce/(Ce+Al) na superfície (Tabela 4.8) com aqueles 

presentes em todo o sólido pelas análises de ICP-OES (Tabela 4.5), nota-se a razão 

Ce/(Ce+Al) é mais elevada nas análises de XPS, indicando que as espécies de cério tendem a 

se concentrar na superfície do sólido. 

 

4.2.10 Capacidade de Estocagem de Oxigênio dos Óxidos Contendo Cério e 

Alumínio 

Os resultados das medidas da capacidade de estocagem de oxigênio dinâmica (OSC) e 

da capacidade de estocagem completa de oxigênio (OSCC) são mostrados nas Figuras 4.28 a 

4.31 e na Tabela 4.9. 

As Figuras 4.28 a 4.30 mostram as curvas do sinal do detector em função dos pulsos de 

monóxido de carbono e de oxigênio, bem como o sinal do dióxido de carbono formado, 

durante os experimentos, do óxido de cério comercial e das Amostras Ce20Al e Ce15Al. Os 

gráficos obtidos com as demais amostras e com a alumina pura são mostrados no Anexo VIII. 

No óxido de cério puro (Figura 4.28), pode-se perceber que, após os dois primeiros 

pulsos de monóxido de carbono (barras cinzas), não é mais observada a formação de dióxido 

de carbono (barras vermelhas), mostrando que a redução da amostra pelo monóxido de 

carbono ocorre em pequena extensão. Na terceira etapa da análise, em que cinco pulsos de 

oxigênio foram injetados, observa-se que parte do oxigênio é consumida, na reoxidação da 

amostra, seguida pelo aparecimento de quantidade significativa de dióxido de carbono (barra 

vermelha), o que ocorre devido à oxidação de espécies que restaram adsorvidas no sólido, 

após os pulsos de monóxido de carbono. Na última etapa da análise, em que são feitos pulsos 

alternados de monóxido de carbono e oxigênio, observa-se que o consumo de monóxido de 

carbono e a produção de dióxido de carbono são menores que na primeira série de pulsos de 

redução. Isto pode estar relacionado com um processo mais lento de reoxidação/redução dessa 

amostra. 

Em relação aos resultados obtidos com a Amostra Ce20Al (Figura 4.29), pode-se 

observar que ocorre a formação de dióxido de carbono após uma quantidade bem maior de 

pulsos de monóxido de carbono que aquela observada com o óxido de cério puro, mostrando 

que a capacidade de estocagem/fornecimento de oxigênio acontece de forma progressiva. Na 

reoxidação desta amostra, observa-se que uma grande quantidade de oxigênio  



142 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 Resultados obtidos nas análises de estocagem de oxigênio do óxido de cério comercial 
puro (CeO2). As barras brancas representam o sinal do oxigênio, as cinzas o sinal do monóxido de 
carbono e as vermelhas o sinal do dióxido de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 Resultados obtidos nas análises de estocagem de oxigênio do óxido contendo 20 mol% de 
cério (Ce20Al). As barras brancas representam o sinal do oxigênio, as cinzas o sinal do monóxido de 
carbono e as vermelhas o sinal do dióxido de carbono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 Resultados obtidos nas análises de estocagem de oxigênio do óxido contendo 15 mol% de 
cério (Ce15Al). As barras brancas representam o sinal do oxigênio, as cinzas o sinal do monóxido de 
carbono e as vermelhas o sinal do dióxido de carbono. 
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é consumida sem a formação de uma quantidade significativa de dióxido de carbono. Isto 

mostra que o oxigênio foi consumido quase exclusivamente na reoxidação das espécies de 

cério Ce3+ a Ce4+ do suporte. Na última etapa da análise, observa-se que o consumo de 

monóxido de carbono e a produção de dióxido de carbono são menores que na primeira série 

de pulsos de redução. Isto pode estar relacionado com um processo mais lento de 

reoxidação/redução desta amostra. A Amostra Ce15Al (Figura 4.30) apresenta 

comportamento similar ao obtido com a Amostra Ce20Al. 

Analisando as Figuras 4.28 a 4.30, pode-se observar que os óxidos contendo cério e 

alumínio consumiram elevadas quantidades de oxigênio na etapa de reoxidação da amostra 

(segunda série de pulsos de oxigênio) e, em seguida, foi formada apenas uma pequena 

quantidade de dióxido de carbono, em relação ao óxido de cério puro. Esse resultado está de 

acordo com aqueles obtidos nas análises de FTIR, usando o dióxido de carbono como 

molécula sonda, que mostraram que a céria é mais básica que os óxidos contendo alumínio e 

cério. Deste modo, na amostra mais básica (a céria), a quantidade de espécies carbonáceas 

adsorvidas é maior que nos óxidos mistos e, por isso, após a introdução do oxigênio, o pico de 

dióxido de carbono da céria é maior que no caso dos óxidos mistos. 

Na Figura 4.31 estão resumidos os valores de OSC e OSCC das amostras. Pode-se 

observar que, com o aumento do teor de cério nas amostras, há também um aumento da 

capacidade de estocagem de oxigênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31 Capacidade de estocagem de oxigênio em função teor de cério das amostras de óxidos 
contendo cério e alumínio e do óxido de cério puro. 
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Tabela 4.9 Capacidade de estocagem de oxigênio dinâmica (OSC) e capacidade de estocagem 
completa de oxigênio (OSCC) das amostras Al2O3, CeO2 e dos óxidos contendo cério e alumínio 
(CeXAl). X representa a porcentagem molar de cério em cada amostra. 
 

Amostra OSC (µmolO g
-1

) OSCC (µmolO g
-1

) OSC (µmolO m
-2

) OSCC (µmolO m
-2

) 

Al2O3 0 15 0,00 0,05 

Ce2Al 2 15 0,01 0,04 

Ce5Al 19 143 0,05 0,41 

Ce10Al 88 662 0,28 2,09 

Ce15Al 124 862 0,49 3,39 

Ce20Al 161 1224 0,63 4,78 

CeO2 132 240 0,60 1,08 

 

Os resultados quantitativos das análises de OSC e OSCC são mostrados na Tabela 4.9. 

A Amostra Ce20Al apresentou um valor de OSC superior àquele obtido com o óxido de cério 

puro, apesar de conter apenas 20 mol% de cério na sua composição. Em relação aos 

resultados de OSCC, as amostras contendo 10, 15 e 20 mol% de cério apresentaram maior 

capacidade de estocagem de oxigênio que a céria pura, sendo que esta última apresentou um 

valor de OSCC (1224 µmolO g-1) cinco vezes superior àquele observado com a céria pura. 

Como o fenômeno de estocagem de oxigênio depende da extensão da superfície dos sólidos, 

os resultados foram calculados também em função da área superficial específica das amostras 

(µmolO m-2). Nestes casos, observa-se a mesma tendência observada com os resultados dados 

em função da massa dos sólidos. 

Tendo em vista as elevadas capacidades de estocagem de oxigênio obtidas com os 

óxidos contendo cério e alumínio, percebe-se que o processo de estocagem/liberação de 

oxigênio foi facilitado pela estrutura particular da alumina mesoporosa. Estes materiais se 

mostraram amorfos aos raios X e com grande quantidade de sítios defeituosos, como será 

mostrado pelos resultados das análises de RMN 27Al. Esta presença de defeitos nos sólidos 

pode ter facilitado o processo de remoção dos átomos de oxigênio nos óxidos contendo cério e 

alumínio. 
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4.2.11 Medidas de Mobilidade de Oxigênio por Troca Isotópica com 18O dos 

Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

Os resultados obtidos nas análises de troca isotópica são mostrados nas Figuras 4.32 a 

4.34 e encontram-se resumidos na Tabela 4.10. Na Figura 4.32 são mostradas as curvas de 

velocidade de troca isotópica em função da temperatura de todas as amostras. Até 400 °C, os 

materiais não são capazes de realizar troca significativa de átomos de oxigênio da rede com o 

oxigênio (18O2) da fase gasosa (em quantidades detectáveis pelo espectrômetro de massas). 

Entre 400 e 490 °C, o óxido de cério apresentou a velocidade de troca isotópica mais alta 

entre as amostras, indicando uma maior quantidade de átomos de oxigênio móveis no sólido. 

A partir de 490 °C, a velocidade de troca isotópica dessa amostra começou a diminuir, devido 

ao alcance do equilíbrio entre as espécies de oxigênio da fase gasosa e da fase sólida, 

enquanto a velocidade de troca da Amostra Ce20Al ultrapassou o valor da céria pura. Este 

sólido e a Amostra Ce15Al apresentaram velocidades de troca isotópica mais elevadas, com 

as curvas mostrando um pico a 550 °C. Todas as amostras de óxidos mistos alcançaram 

velocidades de troca isotópica superiores àquela obtida com a céria pura, em temperaturas 

mais elevadas. Observa-se que, quanto mais elevado o teor de cério nas amostras, mais baixas 

são as temperaturas de troca isotópica. 

 

Figura 4.32 Curvas de velocidade de troca isotópica de 18O2 em função da temperatura das Amostras: 
(◊) Al2O3, (□) Ce2Al, (●) Ce5Al, (▲) Ce10Al, (♦) Ce15Al, (■) Ce20Al e (∆) CeO2. CeXAl 
representam os óxidos contendo cério e alumínio e X corresponde à porcentagem molar de cério na 
amostra. 
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Na Figura 4.33 são mostradas as curvas de número de átomos de oxigênio trocados em 

função da temperatura, no mesmo experimento. Pode-se observar que a capacidade de troca 

isotópica das amostras contendo de 10 a 20 mol% de Ce é maior que aquela apresentada pela 

céria pura, apesar de apresentarem quantidades de cério muito menores em suas composições. 

Nos sólidos contendo cério e alumínio, a mobilidade do oxigênio aumentou em função do teor 

de cério enquanto na alumina pura, ela foi quase nula. No entanto, a adição de apenas 2 mol% 

de cério aumentou consideravelmente o número de átomos de oxigênio trocados. Estes 

resultados estão de acordo com aqueles observados nas análises de capacidade de estocagem 

de oxigênio. 

 

Figura 4.33 Curvas de número de átomos de oxigênio trocados em função da temperatura da alumina 
pura, da céria pura e dos óxidos contendo cério e alumínio, CeXAl, em que X representa o teor 
porcentual de cério em cada amostra. 

 

Nos experimentos de troca isotópica realizados a 550 °C (Figura 4.34), foi observado 

que as Amostras Ce10Al, Ce15Al e Ce20Al também foram mais ativas na troca isotópica do 

oxigênio em comparação com a céria pura. No início da reação, a céria mostrou-se mais 

eficiente, com capacidade de troca mais rápida, porém no decorrer da reação os óxidos mistos, 

com teores de cério mais elevados, mostraram-se mais ativos. A alumina mostrou-se quase 

inativa na troca isotópica a 550 °C e a amostra contendo apenas 2 mol% de cério apresentou 

mobilidade de oxigênio significativamente mais elevada que a alumina pura. 
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Figura 4.34 Curvas de número de átomos de oxigênio trocados em função do tempo, a 550 °C, da 
alumina pura, da céria pura e dos óxidos contendo cério e alumínio, CeXAl, em que X representa o 
teor porcentual de cério em cada amostra. 

 

Tabela 4.10 Velocidade de troca isotópica, razão entre as espécies de oxigênio oriundas da céria e o 
número total de espécies de oxigênio existentes nos sólidos e razão entre o número de átomos de 
oxigênio trocados e o número total de átomos de oxigênio da alumina pura, da céria pura e dos óxidos 
contendo cério e alumínio, CeXAl, em que X representa a porcentagem molar de cério em cada 
amostra. 

Amostra 
Velocidade inicial de 

troca a 550 °C (at g-1s-1) 
  

Al2O3 8,0 × 1016 - 0,07 

Ce2Al 4,2 × 1017 3,05 5,80 

Ce5Al 6,3 × 1017 5,82 9,66 

Ce10Al 1,8 × 1018 11,9 21,1 

Ce15Al 4,2 × 1018 18,2 29,2 

Ce20Al 5,1 × 1018 23,3 31,6 

CeO2 2,3 × 1019 100 43,4 

 

Foram calculadas as razões entre o número de átomos de oxigênio provenientes do 

óxido de cério e o número de átomos de oxigênio totais de cada amostra, que foram 

comparadas com o número de átomos de oxigênio trocados em todo o sólido, ao final do 

experimento de troca isotópica à temperatura programada (600 ºC) (Tabela 4.10). Em relação 

ao número de átomos de oxigênio trocados total, a céria apresentou o valor mais elevado, com 



148 

 

43,4 % de troca. No entanto, o número de átomos de oxigênio trocados nos óxidos contendo 

cério e alumínio foi maior que o número de átomos de oxigênio provenientes do óxido de 

cério (CeO2). Este resultado indica que os átomos de oxigênio ligados ao alumínio (Ce-O-Al 

ou Ce-Al-O) também estão sendo trocados durante o experimento. Esses resultados estão em 

concordância com a suposição de que os átomos de alumínio estão sendo reduzidos durante os 

experimentos de TPR. 

 

4.2.12 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear do 27Al e do 17O dos 

Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

4.2.12.1 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear do 27Al dos Óxidos Contendo 

Cério e Alumínio 

Os espectros de ressonância magnética nuclear do 27Al dos óxidos contendo cério e 

alumínio (RMN MAS de 27Al) da alumina pura e das Amostras Ce2Al, Ce10Al e Ce20Al são 

mostrados na Figura 4.35. Em todos os casos, observam-se picos centrados em cerca de 60, 

33 e 6 ppm, atribuídos a núcleos de alumínio em coordenação tetraédrica, pentaédrica e 

octaédrica, respectivamente (SMITH, 1993). 

(ppm)

-30-20-100102030405060708090100110

Al2O3

2%Ce

Al-4

Al-5

Al-6

10%Ce

20%Ce

 

Figura 4.35 Espectros de 27Al RMN MAS da alumina pura e dos óxidos contendo cério e alumínio: 
Al2O3 (azul), Ce2Al (vermelho), Ce10Al (verde) e Ce20Al (lilás). Os números representam as 
porcentagens molares de cério nas amostras. 

 

A presença do pico intenso relacionado com a presença de alumínio pentaédrico (Al-5) 

está associada à elevada quantidade de defeitos nas amostras e é induzida pela elevada área 
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superficial específica dos sólidos (CHUPAS, 2004); este resultado está de acordo com aqueles 

obtidos por Yuan et al. (2008). 

Comparando-se os espectros das diferentes amostras, pode-se observar uma mudança 

nas intensidades relativas dos picos, devido à presença e ao aumento do teor de cério. Com a 

presença de cério nas amostras, houve uma tendência à diminuição da intensidade relativa do 

pico referente ao alumínio octaédrico, que é uma cavidade maior, provavelmente, mais 

propícia à instalação das espécies de cério. No entanto, a variação nas intensidades dos picos 

não ocorre de maneira uniforme. Por exemplo, no espectro da Amostra Ce2Al, a intensidade 

do pico de Al(VI) é muito menor que na alumina pura. Por outro lado, no caso das Amostras 

Ce10Al e Ce20Al a intensidade deste pico é a mesma e intermediária entre as outras duas 

amostras. Entretanto, deve-se levar em consideração que na padronização das curvas, foi 

escolhido o pico Al(V), que se apresentou o mais uniforme. Mas este também pode ter 

variado de intensidade nas amostras estudadas. 

Observa-se, ainda, um alargamento discreto dos picos, com a adição do cério, o que 

pode ser atribuído a um aumento dos ambientes químicos relacionados com os diferentes 

tipos de coordenaçao do alumínio. Este aumento conduz a uma maior distribuição dos 

deslocamentos químicos bem como a uma maior distribuição da constante de interação 

quadrupolar o que explica portanto o alargamento observado. O alargamento dos picos pode 

também ser atribuído à presença de Ce3+ paramagnético na vizinhança dos átomos de 

alumínio (GEROTHANASSIS, 2010).  

 

4.2.12.2 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear do 17O dos Óxidos Contendo 

Cério e Alumínio 

Os resultados das análises de espectroscopia de ressonância magnética nuclear do 17O 

dos óxidos contendo cério e alumínio (RMN MAS do 17O) são mostrados nas Figuras 4.36 a 

4.38. Pode-se observar, na Figura 4.36, que a posição em que o núcleo 17O se encontra nas 

diferentes amostras é muito semelhante àquela do átomo de oxigênio presente na alumina 

pura, embora se observe uma pequena diminuição dos deslocamentos químicos com a adição 

do cério. Isto está relacionado com uma modificação dos átomos vizinhos a este núcleo de 

oxigênio devido à introdução do cério. 
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Figura 4.36 Espectros de RMN MAS 17O da Al2O3 (preto) e dos óxidos contendo cério e alumínio: 
Ce2Al (vermelho), Ce10Al (verde) (e a mesma amostra após um período maior de troca isotópica - 
lilás) e Ce20Al (azul). Os números correspondem à porcentagem molar de cério em cada amostra. 

 

A partir do espectro de correlação 2D dos núcleos de 17O com os núcleos vizinhos de 
27Al (Figura 4.37), obtido com a Amostra Ce10Al, pode-se inferir que os átomos de oxigênio 

que sofreram troca isotópica (enriquecidos) foram preferencialmente aqueles que estão 

ligados a núcleos de alumínio coordenados tetraedricamente. A projeção vertical deste 

espectro mostra igualmente que o deslocamento químico dos átomos de oxigênio é 

dependente da coordenação dos átomos de alumínio ligados ao oxigênio, sendo maior no caso 

de átomo de oxigênio ligado a um átomo de alumínio octaédrico e menor no caso de um 

átomo de um oxigênio ligado a um átomo de alumínio tetraédrico. 

No espectro de correlação da alumina pura (Figura 4.38) pode-se observar que as 

espécies de oxigênio trocadas também estão preferencialmente ligadas aos núcleos de 

alumínio em coordenação tetraédrica, porém em menor extensão. Se esta ordem de 

preferência fosse diferente, talvez uma diferença de posição mais importante pudesse ter sido 

observada nos espectros de 17O, em consequência dos diferentes ambientes químicos. 

 

(17O ppm) 



151 

 

10

30

50

70

90

110

-30-101030507090110

27Al [ppm]

17O (Al-4)

17O (Al-5)

17O (Al-6)

Al-4

Al-5

Al-6

 

Figura 4.37 Espectro de correlação 2D de 17O e 27Al MAS NMR da Amostra Ce10Al (óxido de cério e 
alumínio contendo 10 mol% de cério). 
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Figura 4.38: Espectro de correlação 2D de 17O e 27Al MAS NMR da amostra alumina pura.  
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Entretanto, deve-se levar em conta que a presença de espécies Ce3+ (paramagnéticas) 

pode mascarar os resultados obtidos, uma vez que a interação paramagnética pode impedir a 

observação dos átomos de alumínio e oxigênio que se encontram mais próximos dos átomos 

de Ce3+; isto irá influenciar as intensidades relativas dos diferentes espectros. Outras técnicas 

devem portanto ser utilizadas para confirmar tais resultados. 

Os resultados de RMN não permitiram concluir sobre qual espécie de cério está 

presente nos sólidos, ou seja, se ele está formando o óxido de cério (CeO2) altamente disperso 

na alunima ou se existem entidades do tipo Ce-O-Al ou Ce-Al-O, o que explicaria a elevada 

redutibilidade dos sólidos. Por este motivo, foi submetido ao Laboratório Nacional de Luz 

Síncotron (LNLS) a Proposta de Pesquisa XAFS1 - 12724, com o objetivo de realizar análises 

de espectroscopia de absorção de estrutura fina de raios X (EXAFS) e obter um melhor 

entendimento a respeito da estrutura dos sólidos sintetizados. As análises estão agendadas 

para junho de 2012. 
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4.3 Resultados Obtidos com os Catalisadores de Ouro Suportados nos Óxidos 

Contendo Cério e Alumínio 

 

4.3.1 Análise Química dos Catalisadores de Ouro Suportados nos Óxidos 

Contendo Cério e Alumínio 

Os resultados das análises químicas mostraram que o método de síntese foi eficiente 

para a deposição do ouro em todos os catalisadores (Tabela 4.11). 

 

Tabela 4.11 Teores de ouro medido por ICP-OES nos catalisadores de ouro suportados nos óxidos 
contendo cério e alumínio (CeXAl), em que X representa a porcentagem molar de ouro na amostra. 

Amostra 
Teor de Au 

(m/m%) ICP 

Au/Al2O3 0,80 

Au/Ce2Al 0,96 

Au/Ce5Al 0,97 

Au/Ce10Al 0,83 

Au/Ce15Al 1,0 

Au/Ce20Al 0,87 

Au/CeO2 0,98 

 

4.3.2 Difração de Raios X dos Catalisadores de Ouro Suportados nos Óxidos 

Contendo Cério e Alumínio 

Os difratogramas de raios X dos catalisadores de ouro suportados nos óxidos contendo 

cério e alumínio são mostrados na Figura 4.39. Observa-se que eles são similares àqueles dos 

suportes puros, mostrando que a adição do ouro aos óxidos contendo cério a alumínio não 

causou mudanças na estrutura, essencialmente amorfa, dos suportes. Não foram observados 

picos referentes à presença de ouro.  
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Figura 4.39 Difratogramas de raios X dos catalisadores de ouro: Au/Al2O3, Au/Ce2Al, Au/Ce5Al, 
Au/Ce10Al, Au/Ce15Al, Au/Ce20Al e Au/CeO2. CeXAl representa os óxidos contendo cério e 
alumínio em que X corresponde à porcentagem molar de cério nos sólidos. 

 

4.3.3 Medidas de Área Superficial Específica dos Catalisadores de Ouro 

Suportado nos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

Os Catalisadores Au/Al2O3 e Au/Ce(2,5,10)Al apresentaram elevados valores de área 

superficial específica (em torno de 300 m2 g-1), enquanto as Amostras Au/CeO2 e 

Au/Ce(15,20)Al mostraram valores mais baixos, entre 200 e 230 m2 g-1. As diferenças 

observadas estão principalmente relacionadas com os valores de área dos suportes (Tabela 

4.12), que é mais elevado na alumina pura ou com baixos teores de cério (2, 5 e 10 mol%), em 

relação aos suportes com teores mais altos de cério. A variação nos valores de área superficial 

específica dos catalisadores, devido à adição do ouro, pode ser considerada desprezível, 

exceto nas amostras contendo 15 e 20 mol% de cério (Au/Ce(15,20)Al), nas quais a área 

diminuiu em cerca de 15 % em relação à área do suporte. 
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Tabela 4.12 Área superficial específica dos catalisadores de ouro suportado nos óxidos contendo cério 
e alumínio e dos suportes puros (CeXAl), em que X representa a porcentagem molar de cério nas 
amostras. 
 

Amostra 
SBET (m2 g-1) 

suporte 
SBET (m2 g-1) 
catalisador 

Au/Al2O3 322 300 

Au/Ce2Al 355 337 

Au/Ce5Al 350 313 

Au/Ce10Al 316 291 

Au/Ce15Al 254 215 

Au/Ce20Al 256 198 

Au/CeO2 222 232 

 

4.3.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão dos Catalisadores de Ouro 

suportados nos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

As Figuras 4.40 a 4.46 mostram as imagens obtidas por microscopia eletrônica de 

transmissão. Nas Amostras Au/Al2O3 e Au/Ce(2,5,10)Al (Figuras 4.40 a 4.43), em uma 

análise detalhada das micrografias, pode-se observar partículas de ouro com diâmetros 

inferiores a 1 nm, bem como partículas com diâmetros superiores a 10 nm. Por outro lado, nas 

micrografias das Amostras Au/Ce15Al e Au/Ce20Al (Figuras 4.44 e 4.45), pode-se observar 

somente partículas pequenas, com diâmetros máximos de 2 nm, indicando uma dispersão 

elevada do ouro sobre o suporte. 

Na micrografia do Catalisador Au/CeO2 (Figura 4.46), percebe-se que é difícil a 

visualização das partículas de ouro devido ao pouco contraste entre os cristais de ouro e da 

céria. Entretanto, em algumas partes da amostra, é possível detectar alguns pontos mais 

escuros, com cerca de 1 nm de diâmetro, atribuídos às partículas de ouro. As análises de EDX 

(energia dispersiva de raios X) mostraram uma distribuição homogênea de cério e ouro em 

todas as amostras. 
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Figura 4.40 Micrografia eletrônica de transmissão da Amostra Au/Al2O3. 

 

Figura 4.41 Micrografia eletrônica de transmissão do Catalisador Au/Ce2Al (CeXAl representa o 
óxido de cério e alumínio em que X é a porcentagem molar de cério nos suportes). 
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Figura 4.42 Micrografia eletrônica de transmissão da Amostra Au/Ce5Al (CeXAl representa o óxido 
de cério e alumínio em que X é a porcentagem molar de cério nos suportes). 

 

Figura 4.43 Micrografia eletrônica de transmissão da Amostra Au/Ce10Al (CeXAl representa o óxido 
de cério e alumínio em que X é a porcentagem molar de cério nos suportes). 
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Figura 4.44 Micrografia eletrônica de transmissão da Amostra Au/Ce15Al  (CeXAl representa o óxido 
de cério e alumínio em que X é a porcentagem molar de cério nos suportes). 

 

Figura 4.45 Micrografia eletrônica de transmissão da Amostra Au/Ce20Al  (CeXAl representa o óxido 
de cério e alumínio em que X é a porcentagem molar de cério nos suportes). Detalhe: nanopartícula de 
ouro. 
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Figura 4.46 Micrografia eletrônica de transmissão da Amostra Au/CeO2. 

 

4.3.5 Redução à Temperatura Programada dos Catalisadores de Ouro 

Suportados nos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

As curvas de TPR dos catalisadores são mostradas na Figura 4.47. Não se observou 

nenhum pico de redução na curva do catalisador Au/Al2O3, podendo-se inferir que, mesmo 

após o tratamento oxidante, o ouro encontra-se em estado reduzido, sobre a alumina. A 

facilidade de auto-redução do ouro é um fenômeno conhecido. Grisel et al. (2002), por 

exemplo, mostraram que o ouro encontrava-se principalmente na forma metálica após um 

tratamento de calcinação a 300 °C, no catalisador Au/Al2O3, preparado por deposição-

precipitação com ureia. 

Nos curvas dos catalisadores contendo pequenas quantidades (2 e 5 mol%) de cério 

(Amostras Au/Ce2Al e Au/Ce5Al), observou-se um pico de redução de baixa intensidade em 

temperaturas inferiores a 200 °C, indicando que a maior parte do ouro já encontrava-se 

reduzido no início do experimento. Além disso, nota-se um pico em temperaturas mais 

elevadas, relacionado com a redução do suporte. 



160 

 

 

Figura 4.47 Curvas de redução à temperatura programada dos catalisadores de ouro suportado em 
alumina, céria e nos óxidos contendo cério e alumínio, CeXAl, em que X representa a porcentagem 
molar de cério em cada amostra. 

 

Nas curvas dos catalisadores contendo quantidades mais elevadas de cério, foram 

observados dois picos de redução. O primeiro, em baixas temperaturas, pode ser atribuído, em 

parte, à redução de espécies de ouro. Entretanto, como foi mostrado no Capítulo 4.1, no 

catalisador Au/CeO2 o consumo de hidrogênio no primeiro pico é mais elevado que aquele 

necessário para a redução completa do óxido de ouro (Au2O3) em ouro metálico (Au0). Este 

resultado foi explicado pela redução parcial da céria, na interface das partículas de ouro, em 

baixas temperaturas. O segundo pico, em temperaturas mais elevadas, pode ser atribuído à 

redução do suporte (ANDREEVA, 2006). 

A quantificação do consumo de hidrogênio foi complicada pela dificuldade na 

determinação da linha de base nas curvas de TPR. Mesmo assim, pôde-se calcular o consumo 

de hidrogênio na Amostra Au/Ce20Al, que se mostrou semelhante ao valor obtido com a 

Amostra Au/CeO2. No capítulo 4.1, foi mostrado que o consumo total de hidrogênio na 

Amostra Au/CeO2 corresponde à remoção de 75 % da primeira camada de oxigênio do 
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suporte durante o processo de redução. Nos catalisadores de ouro suportado em óxidos 

contendo cério e alumínio não se conhece a localização, nem em que forma encontra-se o 

óxido de cério, na alumina; isto dificulta o cálculo do número de camadas do sólido 

envolvidas na redução. Entretanto, considerando que os átomos de oxigênio removidos na 

redução estão ligados a, pelo menos, um átomo de cério, pode-se inferir, por comparação com 

o catalisador de ouro suportado na céria pura, que no caso do ouro suportado em óxidos 

mistos  (especialmente nas amostras contendo 15 e 20 % de cério),  a redução ocorre também 

no interior dos sólidos e não somente na superfície. Isto está em concordância com o trabalho 

de Andreeva et al. (2006), que observaram um aumento da redução da céria mássica (bulk), 

devido ao aumento na mobilidade das espécies de oxigênio, resultante da adição da alumina à 

céria. 

 

4.3.6 Capacidade de Estocagem de Oxigênio dos Catalisadores de Ouro 

Suportados nos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

Os valores da capacidade de estocagem de oxigênio (OSC) dos catalisadores de ouro 

suportados nos óxidos contendo cério e alumínio em função da quantidade de cério em cada 

catalisador, bem como os resultados dos suportes puros, estão mostrados na Figura 4.48. 

Como referência, os valores de OSC da céria pura e com ouro também foram incluídos na 

figura, como linhas horizontais. Os valores de OSC obtidos estão resumidos na Tabela 4.13. 

 
Figura 4.48 Capacidade de estocagem de oxigênio (-●-) dos catalisadores de ouro suportado na céria, 
na alumina e nos óxidos contendo cério e alumínio (CeXAl) em função do teor de cério nos suportes e 
(-■-) dos suportes puros. X representa a porcentagem molar de cério em cada amostra. *removendo a 
contribuição da redução do ouro. 
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Tabela 4.13 Resultados das análises de OSC dos catalisadores de ouro suportados nos óxidos contendo 
cério e alumínio (CeXAl) e dos suportes puros, em que X representa a porcentagem molar de ouro em 
cada amostra. 

Amostra 
OSC (µmol O g-1) 

suportes 

OSC (µmol O g-1) 

catalisadores 

Au/Al2O3 0 17 

Au/Ce2Al 2 42 

Au/Ce5Al 19 100 

Au/Ce10Al 88 244 

Au/Ce15Al 124 355 

Au/Ce20Al 161 388 

Au/CeO2 132 225/149a 

a O valor de 149 foi obtido considerando o metal completamente oxidado 
(Au2O3) antes do primeiro pulso de monóxido de carbono e removendo a 
contribuição da redução do metal no valor de OSC obtido (76 µmol O g-1). 

 

Com relação aos suportes puros, pode-se observar que o valor de OSC da Amostra 

Ce15Al é próximo àquele da céria pura e que a Amostra Ce20Al possui um valor superior. 

Com a adição do ouro aos suportes, observa-se um aumento significativo da capacidade de 

estocagem de oxigênio de todos os sólidos, sobretudo das Amostras Ce10Al, Ce15Al e 

Ce20Al. Isto não é observado com o Catalisador Au/CeO2 e Au/Al2O3 (0 % de cério).  

Os resultados da Tabela 4.13 mostram que os valores de OSC nas amostras 

Au/Ce(10,15,20)Al são mais elevados que aquele obtido com o Catalisador Au/CeO2. Esses 

resultados mostram que a capacidade dos catalisadores de ouro suportados nos óxidos mistos 

em estocar oxigênio é mais elevada que no catalisador suportado em céria pura. A presença 

do ouro facilita a redução do suporte misto de cério e alumínio, em concordância com os 

resultados de TPR, o que pode ser atribuído à adsorção do monóxido de carbono sobre o 

metal e subseqüente reação na interface Au-CeAl. O pequeno tamanho dos cristais de céria no 

suporte, bem como a estrutura contendo defeitos devido à presença da alumina, pode explicar 

o aumento da redutibilidade e, então, a mobilidade do oxigênio, nestes catalisadores. 
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4.3.7 Medidas de Troca Isotópica de Oxigênio dos Catalisadores de Ouro 

suportados nos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

Os experimentos de troca isotópica de oxigênio à temperatura constante foram 

realizados com as Amostras Au/Al2O3, Au/Ce(2,10,20)Al e Au/CeO2. As curvas de número 

de átomos de oxigênio trocados (Ne) em função do tempo são apresentadas na Figura 4.49 e a 

Tabela 4.14 permite a comparação dos valores de Ne calculados após 1 h de reação. Pode-se 

observar que a mobilidade do oxigênio na Amostra Au/Al2O3 não é muito elevada, 

considerando que após 1 h de troca, o número de átomos trocados nesta amostra permanece 

muito baixo, em comparação aos demais. Entretanto, deve-se levar em consideração que, na 

alumina pura, o Ne é ainda menor (1,99×10-20), mostrando que o ouro aumenta a sua 

capacidade de troca de oxigênio. 

 

 

Figura 4.49 Número de átomos de oxigênio trocados em função do tempo, nos suportes puros: (▪▪) 
alumina, (▪▪) céria e os óxidos contendo cério e alumínio: (▪▪) Ce2Al, (▪▪) Ce10Al e (▪▪) Ce20Al; e nos 
catalisadores de ouro suportado em alumina (▬), céria (▬) e nos óxidos contendo cério e alumínio 
(▬) Ce2Al, (▬) Ce10Al e (▬) Ce20Al. Os números representam a porcentagem molar de cério em 
cada suporte. Experimentos conduzidos à temperatura constante de 550 °C. 
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Tabela 4.14 Velocidade inicial de troca isotópica e número de átomos de oxigênio trocados nos 
experimentos realizados com os catalisadores de ouro suportado na alumina, na céria e nos óxidos 
contendo cério e alumínio CeXAl, em que X representa a porcentagem molar de cério em cada 
suporte. Os valores entre parênteses foram os obtidos com os suportes puros. 

 

Catalisador Velocidade inicial (×1018 at g-1 s-1) Neb (×1021 at g-1) 

Au/Al2O3 0,36 (n.s.)a 1,11 

Au/Ce2Al 1,54 (0,36) 2,77 

Au/Ce10Al 8,16 (1,83) 4,82 

Au/Ce20Al 12,2 (4,95) 4,82 

Au/CeO2 49,0 (22,9) 3,63 
a n.s.: valor não significativo. 
b Número de átomos de oxigênio trocados após 1 h de reação a 550 °C, durante os experimentos 
de troca isotópica com 18O. 

 

O número de átomos de oxigênio trocados na Amostra Au/Ce10Al foi 4,82×1021 at g-1, 

que é superior àquele do catalisador de ouro suportado em céria pura (3,63×1021 at g-1). Esses 

resultados estão em concordância com os resultados de OSC, que mostraram uma mobilidade 

de oxigênio mais elevada nos suportes de óxidos mistos. 

No início da reação de troca isotópica, a velocidade de troca foi determinada em cada 

catalisador e os valores correspondentes são apresentados na Tabela 4.14 e comparados com 

os valores obtidos com os suportes puros. Observou-se a seguinte ordem na velocidade de 

troca de oxigênio: Au/CeO2 > Au/Ce20Al > Au/Ce10Al Au/Ce2Al > Au/Al2O3. Além disso, 

observando os valores de velocidade de troca isotópica dos suportes puros, nota-se que a 

presença de nanopartículas de ouro e o aumento no teor de cério contribuem para o aumento 

da mobilidade do oxigênio. 

A Figura 4.50 mostra o número de átomos de oxigênio trocados em função da 

temperatura programada das Amostras Ce10Al e Au/Ce10Al. Observa-se que o ouro favorece 

a troca isotópica do oxigênio, que é iniciada em temperaturas mais baixas que aquelas obtidas 

com o suporte puro. Além disso, o número de átomos de oxigênio trocados é 

significativamente mais elevado devido à presença de ouro. 
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Figura 4.50 Número de átomos de oxigênio trocados em função da temperatura no catalisador de ouro 
suportado no óxido misto de cério e alumínio com 10 mol% de cério (▬) e no suporte puro (▬). 

 

As curvas de evolução das pressões parciais de 16O2 (m/z = 32) e 18O16O (m/z = 34) em 

função do tempo (Figura 4.51) dão informações importantes a respeito das possíveis razões 

que podem explicar este aumento. Comparando as curvas das Amostras Ce10Al, Ce20Al e 

CeO2 e dos respectivos catalisadores de ouro, pode-se observar que, no início da reação, os 

dois isotopômeros 18O16O e 16O2 são formados simultaneamente sobre os suportes. Este é um 

fenômeno bem conhecido (DUPREZ, 2006; MADIER, 1999) com a céria, que é capaz de 

trocar oxigênio através de dois tipos de mecanismo: a troca simples, que produz 18O16O e a 

troca múltipla ou complexa, que produz diretamente espécies 16O2. A presença de ouro, nos 

catalisadores suportados em Ce-Al torna a presença 16O2 majoritária no início da reação, 

mostrando que, nestes casos, é favorecida a troca múltipla. Considerando que a troca múltipla 

deve envolver espécies de oxigênio binucleares como intermediárias, pode-se concluir que a 

interação entre as nanopartículas de ouro e os cristais de céria estão localizados em centros 

defeituosos, onde o oxigênio é ativado na forma de espécies peróxido ou superóxidos, como 

foi sugerido por Winter (1968) para explicar o mecanismo de troca complexa observado sobre 

óxidos básicos. 
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Figura 4.51 Influência da presença de nanopartículas de ouro na evolução da pressão parcial dos 
isotopômeros: (―) 18O2, (---) 

16O18O e (····) 16O2, durante a troca isotópica do oxigênio à temperatura 
constante de 550 °C nos óxidos contendo cério e alumínio (a) Ce10Al e (c) Ce20Al e (e) na céria pura; 
e nos catalisadores de ouro suportado nos óxidos contendo cério e alumínio: (b) Au/Ce10Al e (d) 
Au/Ce20Al e na céria (f), Au/CeO2. Os números representam as porcentagens molares de cério em 
cada suporte. 

 

         (a)                        (b)               

(c) (d) 

(e) (f) 
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Por outro lado, Guzman, Carretin e Corma (2005) relacionaram as espécies de oxigênio 

superficiais e a atividade do catalisador na oxidação do monóxido de carbono. Eles 

propuseram que as espécies superóxido e ad-espécies peróxido, em um sítio defeituoso, são as 

espécies ativas na reação catalítica. As ad-espécies peróxido podem ser formadas próximas ao 

ouro catiônico estabilizado pelos íons Ce3+ e sítios de vacâncias de oxigênio. Além disso, a 

interação entre a céria e a alumina, no suporte óxido misto de cério e alumínio, permite 

envolver o oxigênio da alumina na troca isotópica, a uma temperatura em que eles 

normalmente não estão envolvidos. Tal fato pode explicar a maior mobilidade das espécies 

oxigênio obtidas com os suportes de óxidos contendo cério e alumínio, em relação à céria 

pura. 

 

4.3.8 Atividade e Seletividade dos Catalisadores de Ouro Suportados nos Óxidos 

Contendo Cério e Alumínio 

4.3.8.1 Oxidação Total do Monóxido de Carbono sobre Catalisadores de Ouro Suportados nos 

Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

A Figura 4.52 mostra os resultados de conversão de monóxido de carbono puro sobre os 

catalisadores de ouro suportados nos óxidos contendo cério e alumínio, empregando uma 

mistura reagente constituída por 2 % CO, 2 % O2 e 96 % He. Pode-se observar que a 

atividade do Catalisador Au/Al2O3 foi muito baixa, levando a uma conversão desprezível na 

faixa de temperatura estudada. Isto pode ser explicado pela baixa dispersão do ouro suportado 

na alumina, uma vez que observou-se uma grande quantidade de partículas de ouro maiores 

que 10 nm nas análises de TEM  e, também, pela baixa mobilidade de oxigênio do suporte. 

Esses resultados estão em concordância com um estudo anterior (SCHUBERT, 2001),  

empregando catalisadores de ouro suportado em diferentes óxidos metálicos, em que foi 

proposto que a adsorção do oxigênio e sua dissociação ocorre diretamente sobre as pequenas 

partículas de ouro, facilitada pela mudança na estrutura eletrônica e pela diminuição do 

tamanho (CUNNINGHAM, 1998; VALDEN, 1998) ou pela presença de quantidade mais 

elevada de sítios defeituosos (degraus, arestas e dobras) (GRUNWALDT, 1999; 

MAVRIKAKIS, 2000). Também foi sugerido (BOND, 2000; COSTELLO, 2002/2003; 

KUNG, 2003) que os sítios ativos na oxidação do monóxido de carbono sobre catalisadores 

de ouro suportado em alumina envolvem um conjunto de átomos de ouro metálicos e cátions 

Au(I) com ligantes hidroxila. Nesses trabalhos, foi mostrado que, na etapa de pré-tratamento, a 



168 

 

 

Figura 4.52 Curvas de conversão do monóxido de carbono puro em função da temperatura de reação 
de oxidação do monóxido de carbono sobre os catalisadores Au/Al2O3 (■), Au/Ce2Al (♦), Au/Ce5Al 
(◊), Au/Ce10Al (●), Au/Ce20Al (▲) e Au/CeO2 (□). Condições experimentais: 2% CO, 2% O2, 96% 
He, fluxo total: 100 mL min−1, 100 mg de catalisador. 

 

160 °C, em atmosfera de oxigênio diluído, os grupos hidroxila podem ser removidos, levando 

à desativação do catalisador. 

No caso dos catalisadores de ouro suportados nos óxidos contendo cério e alumínio, as 

espécies de oxigênio reativas podem ser fornecidas pelo suporte, via o mecanismo de Mars e 

van Krevelen; as análises de OSC mostraram essa capacidade do suporte. Essas espécies 

podem reagir mais facilmente com o monóxido de carbono adsorvido nas partículas de ouro 

na interface metal-suporte, diminuindo a dependência da velocidade de reação com o 

diâmetro de partículas do ouro (SCHUBERT, 2001). Desta forma, a atividade aumenta com o 

teor de cério no suporte, em concordância com resultados anteriores (LAKSHMANAN, 

2010). 

A conversão completa do monóxido de carbono não foi alcançada sobre os catalisadores 

contendo 2 e 5 mol% de cério, até 160 °C. O catalisador mais ativo foi a Amostra Au/CeO2, 

que foi capaz de converter completamente o monóxido de carbono a 50 °C. Existe, portanto, 

uma correlação entre a atividade catalítica e a capacidade de estocagem de oxigênio, em 

concordância com resultados anteriores (CARETTIN, 2004), com exceção do Catalisador 

Au/CeO2, que foi o mais ativo na reação, mesmo apresentando um valor de OSC 
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intermediário, entre aqueles obtidos com as Amostras Au/Ce5Al e Au/Ce10Al. Por outro 

lado, mesmo que o valor de OSC obtido com o Catalisador Au/CeO2 tenha sido mais baixo 

que aqueles obtidos nas Amostras Au/Ce(10,15,20)Al, todas as nanopartículas de ouro sobre 

o catalisador de céria encontram-se altamente dispersas sobre o suporte e, consequentemente, 

a interface ouro-céria é muito maior que nos catalisadores Au/CeXAl, nos quais o ouro está 

também em interação com a alumina ou o óxido misto. Desta forma, mesmo em faixas de 

temperatura estudadas diferentes, a correlação entre a atividade de oxidação do monóxido de 

carbono puro com a velocidade de troca isotópica é mais evidente, visto que a mesma ordem 

de atividade foi obtida em ambos os experimentos. Isto reforça a hipótese de que a reação de 

oxidação do monóxido de carbono ocorre na interface ouro/céria, onde o oxigênio pode ser 

ativado e reagir mais facilmente com o monóxido de carbono ativado e, também, sugere que a 

área reacional deve ser aumentada por uma mobilidade de oxigênio do suporte elevada. 

 

4.3.8.2 Reação de CO-PrOx em Função da Temperatura sobre Catalisadores de Ouro 

Suportados nos Óxidos Contendo Cério e Alumínio 

A reação de oxidação preferencial do monóxido de carbono foi conduzida nas mesmas 

condições experimentais usadas na oxidação total do monóxido de carbono, mas em presença 

de grande quantidade de hidrogênio (70 %), também com resfriamento, desde a temperatura 

de 160 °C até à temperatura ambiente e tratando-se previamente as amostras com oxigênio 

diluído em hélio. Na Figura 4.53, são mostradas as curvas de conversão de monóxido de 

carbono e da seletividade a dióxido de carbono em função da temperatura, sobre os 

catalisadores. 

Pode-se observar, na Figura 4.53 (a), que em temperaturas inferiores a 60 °C, a 

conversão de monóxido de carbono foi mais elevada sobre os catalisadores de ouro suportado 

nos óxidos contendo cério e alumínio. Os catalisadores Au/Al2O3 e Au/CeO2 mostraram-se 

menos ativos, levando a conversões similares entre si. 

Em temperaturas mais elevadas, a conversão de monóxido de carbono diminuiu, com 

exceção do Catalisador Au/CeO2, que apresentou uma conversão estável, entre 94 e 98 %, na 

faixa de 80 a 160 °C. A diminuição da atividade, em temperaturas mais elevadas, pode ser 

atribuída à competição das reações de oxidação do hidrogênio e do monóxido de carbono nos 

mesmos sítios catalíticos e à presença limitada de oxigênio no fluxo reacional (GRISEL, 

2001; KAHLICH, 1999; QUINET, 2008; SCHUMACHER, 2004).  
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Figura 4.53 Curvas de (a) conversão do monóxido de carbono e de (b) seletividade a dióxido de 
carbono (b) em função da temperatura de reação dos Catalisadores: (□) Au/Al2O3, (■) Au/CeO2, (♦) 
Au/Ce2Al, (◊) Au/Ce5Al, (●) Au/Ce10Al, (○) Au/Ce15Al e (▲) Au/Ce20Al, na reação de CO-PrOx, 
em que CeXAl representam os óxidos contendo cério e alumínio e X corresponde às porcentagens 
molares de cério em cada suporte. Condições experimentais: 2% CO, 2% O2, 70% H2 e 26% He, fluxo 
total: 100 mL min−1, 100 mg de catalisador. 

 

O comportamento distinto do Catalisador Au/CeO2 pode ser explicado pela sua 

atividade elevada na reação de deslocamento de monóxido de carbono, como foi explicado no 

Capítulo 4.1. 
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Tabela 4.15 Conversão máxima de monóxido de carbono, conversão de monóxido de carbono a 60 °C 
e seletividades a dióxido de carbono, durante a reação de CO PrOx dos catalisadores de ouro, 
suportados em alumina (Au/Al2O3), céria (Au/CeO2) e em óxidos de alumínio e cério, Au/CeXAl, em 
que X corresponde às porcentagens molares de cério em cada suporte. Condições experimentais: 2% 
CO, 2% O2, 70% H2, 26% He, fluxo total: 100 mL min-1, 100 mg de catalisador. 

 Au/Al2O3 Au/Ce2Al Au/Ce5Al Au/Ce10Al Au/Ce15Al Au/Ce20Al Au/CeO2 

Conversão 
máxima de 
CO (%) 

85 97 100 99 95 91 98 

Ta (°C) 70 60 60 50 70 60 90 

SCO2
a (%) 52 52 54 63 50 49 49 

Conversão 
de CO a    
60 °C (%) 

79 97 100 99 94 91 83 

SCO2
b (%) 67 52 54 51 58 49 55 

a na conversão máxima de CO. 
b a 60 °C. 
 

Considerando os resultados de seletividade a dióxido de carbono (Figura 4.53 b), a 

evolução em função do tempo foi similar em todos os catalisadores em baixas temperaturas,, 

com a diminuição dessa propriedade quando a temperatura foi aumentada. Entretanto, em 

temperaturas mais elevadas, a seletividade do Catalisador Au/CeO2 não foi afetada, o que está 

de acordo com a possibilidade de conversão do monóxido em dióxido de carbono, através da 

reação de deslocamento. Estes resultados estão resumidos na Tabela 4.15, que mostra a 

conversão máxima de monóxido de carbono na temperatura correspondente e a seletividade a 

dióxido de carbono. Além disso, a tabela mostra a conversão de monóxido de carbono e a 

seletividade a dióxido de carbono a 60 °C, que é a temperatura de operação das células a 

combustível do tipo PEMFCs.  

Pode-se observar que os catalisadores Au/Ce5Al e Au/Ce10Al são os mais ativos. Em 

60 °C, eles apresentam valores similares de conversão (99 e 100 %) e seletividade (51 e       

54 %). Entretanto, a 50 °C, o Catalisador Au/Ce10Al foi o mais promissor, com 99 % de 

conversão e 63 % de seletividade. Dessa forma, em baixas temperaturas (50-60 °C), os 

catalisadores de ouro suportado nos óxidos contendo cério e alumínio são mais ativos que 

aqueles baseados em alumina ou em céria e os catalisadores mais promissores são aqueles 

contendo razões Ce/Al intermediárias (5 e 10 mol%). 
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Comparando-se os desempenhos dos catalisadores na oxidação total (Figura 4.52) e na 

oxidação preferencial do monóxido de carbono (Figura 4.53) pode-se observar que, em baixas 

temperaturas, a conversão foi mais elevada na reação de CO-PrOx que na reação conduzida 

na ausência de hidrogênio, sobre todos os catalisadores, com exceção da Amostra  Au/CeO2. 

Esse efeito foi mais pronunciado no Catalisador Au/Al2O3, que mostrou uma atividade 

desprezível na oxidação do monóxido de carbono puro, mas mostrou-se ativo na reação 

conduzida na presença de hidrogênio. Além disso, a diferença na atividade diminuiu quando a 

quantidade de cério no suporte aumentou. O aumento da atividade catalítica, devido à 

presença de hidrogênio, dos catalisadores de ouro suportados em alumina contendo cério pode 

ser explicado pela formação de água através da oxidação do hidrogênio, que regenera os sítios 

ativos envolvendo os grupos hidroxila (COSTELLO, 2002/2003; KUNG, 2003; QIAN, 2011). 

Como este efeito promotor é também efetivo em temperatura ambiente, quando a oxidação do 

hidrogênio ainda não é cineticamente viável, outros autores propõem um mecanismo no qual 

o hidrogênio pode reagir diretamente com o oxigênio molecular, adsorvido associativamente 

(QUINET, 2008) ou na fase gasosa (ROSSIGNOL, 2005) para produzir intermediários 

superficiais capazes de oxidar o monóxido de carbono mais eficientemente. No entanto, o 

Catalisador Au/CeO2 mostrou um comportamento inverso, visto que ele foi mais ativo na 

reação de oxidação do monóxido de carbono na ausência que na presença de hidrogênio: na 

ausência de hidrogênio, ele conduziu a 100 % de conversão a 50 °C, enquanto que, nas 

condições de CO-PrOx, a conversão máxima obtida foi de 98 %, a 90 °C. Tal comportamento 

foi também observado com o ouro suportado em óxidos redutíveis, como a céria 

(CARETTIN, 2004) e em outros suportes ativos (GRISEL, 2001). Ele foi explicado pelo 

efeito bloqueador da água nas vacâncias aniônicas necessárias para ocorrer o mecanismo de 

Mars van Krevelen. 

No presente estudo, a oxidação do monóxido de carbono ocorreu em excesso de 

oxigênio (2 % de CO e 2 % de O2), ou seja, em atmosfera oxidante. Dessa forma, a superfície 

da céria está oxidada a as espécies de oxigênio ativas são facilmente fornecidas na interface 

metal-suporte para reagirem com o monóxido de carbono. Por outro lado, nas condições da 

reação de CO-PrOx (2 % de CO, 2 % de O2 e 70 % de H2), a reação ocorre em condições 

redutoras. Considerando que a reação foi iniciada a 160 °C e a temperatura foi gradativamente 

diminuída, a superfície da céria encontrava-se parcialmente reduzida. Consequentemente, o 

oxigênio não foi somente ativado na interface ouro-céria, mas também na superfície da céria, 

longe das partículas de ouro, onde a molécula do monóxido de carbono encontrava-se 
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adsorvida. Outra explicação sobre o efeito negativo do hidrogênio, na reação de CO-PrOx 

sobre o Catalisador Au/CeO2, pode ser a formação de espécies estáveis, como a água, que 

podem bloquear os sítios superficiais do catalisador (DATÉ, 2001). 

 

4.3.8.3 Reação de CO-PrOx a 100 °C sobre Catalisadores de Ouro Suportados nos Óxidos 

Contendo Cério e Alumínio 

A estabilidade de três catalisadores mais representativos (Au/Al2O3, Au/Ce10Al e 

Au/CeO2) foi avaliada a 100 °C, durante 8 h, na reação de CO-PrOx. Dióxido de carbono e 

vapor d’água foram alternadamente introduzidos no fluxo reacional após 5 h e 6h30 de 

reação, respectivamente. Os resultados de conversão de monóxido de carbono e de 

seletividade a dióxido de carbono são mostrados na Figura 4.54. Todos os catalisadores foram 

estáveis nas condições da reação de CO-PrOx durante as primeiras 5 h de reação, na ausência 

de dióxido de carbono e água. Pode-se, ainda, observar que os catalisadores Au/CeO2 e 

Au/Ce10Al conduziram a valores de conversão similares entre si, em cerca de 50 %. 

Quando o dióxido de carbono foi introduzido na mistura gasosa, os três catalisadores 

apresentaram uma diminuição da atividade, que aumentou com o teor de cério nos suportes. 

Este resultado também foi observado por Schubert et al. (2004),  sobre catalisadores de ouro 

suportado em óxido de ferro, que atribuíram este decréscimo à adsorção competitiva do 

dióxido de carbono na superfície do catalisador de ouro ou mesmo na interface ouro-suporte e 

a um aumento na formação de espécies carbonato estáveis. O aumento no teor de cério levou 

a um aumento da basicidade do suporte e assim, a uma maior tendência à formação de 

espécies carbonato na interface. No Catalisador Au/CeO2, a presença do dióxido de carbono 

afetou apenas conversão do monóxido de carbono e não a conversão do hidrogênio, visto que 

o oxigênio continuava sendo totalmente convertido, quando a seletividade a dióxido de 

carbono diminuiu (Figura 4.54 b). No caso do Catalisador Au/Ce10Al, a presença do dióxido 

de carbono não afetou significativamente a seletividade. Visto que a conversão do monóxido 

de carbono diminuiu com a adição do dióxido de carbono, pode-se inferir que, sobre o 

Catalisador Au/Ce10Al, a oxidação do hidrogênio diminuiu na mesma extensão. Quando o 

dióxido de carbono foi removido da mistura reacional, o Catalisador Au/Ce10Al recuperou 

sua atividade inicial, o que não ocorreu com o Catalisador Au/CeO2, cuja atividade foi 

somente parcialmente recuperada. Por outro lado, o Catalisador Au/Al2O3 apresentou valores 

de conversão de monóxido de carbono e de seletividade a dióxido de carbono mais baixos que  
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Figura 4.54 Curvas de (a) conversão de monóxido de carbono e (b) seletividade a dióxido de carbono 
em função do tempo na reação de CO-PrOx, sobre os catalisadores de ouro suportado em alumina, 
Au/Al2O3 (■), céria, Au/CeO2 (□) e no óxido misto de cério e alumínio contendo 10 mol% de cério 
Au/Ce10Al (●). Condições experimentais: 2 % CO, 2 % O2, 70 % H2, 26 % He, T = 100°C, fluxo 
total: 100 mL min−1, 10 mg de catalisador. 

 

+ 10 % CO2 + 2 % H2O 

+ 10 % 
CO2 

+ 2 % 
H2O 
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os outros dois catalisadores, levando a cerca de 20 % de conversão e apresentando 40 % de 

seletividade. Entretanto, a adição do dióxido de carbono não modificou significativamente seu 

desempenho catalítico. 

A presença de vapor d’água na mistura reacional não diminuiu significativamente o 

desempenho de nenhum dos catalisadores. A água causou uma leve diminuição da atividade 

do Catalisador Au/Ce10Al, enquanto recuperou a atividade inicial do Catalisador Au/CeO2. 

Este resultado confirma que a atividade mais baixa do Catalisador Au/CeO2 na reação de CO-

PrOx, em relação à oxidação do monóxido de carbono puro, não pode ser explicada pela 

formação de água, proveniente da oxidação do hidrogênio. 
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5. Conclusões 

 

5.1 A incorporação de ouro e de cobre, através de impregnação úmida e em meio orgânico 

(tolueno), respectivamente, não modifica a área superficial específica nem a estrutura 

cristalina do óxido de cério comercial. No entanto, a adição de cobre e/ou ouro provoca um 

aumento significativo na redutibilidade e na capacidade de estocagem de oxigênio da céria. 

 

5.2 Catalisadores baseados em cobre e/ou ouro suportados em céria comercial, preparados por 

impregnação úmida e em meio orgânico, respectivamente, conduzem a elevadas conversões 

de monóxido de carbono na reação de CO-PrOx; em temperaturas inferiores a 120 °C, o 

catalisador monometálico de ouro é o mais ativo. O catalisador bimetálico de ouro e cobre 

apresenta um comportamento intermediário entre os sólidos monometálicos de cobre ou ouro, 

com atividade próxima àquela do catalisador de ouro e seletividade intermediária entre os 

outros dois catalisadores monometálicos. Isto pode ser atribuído a um efeito cooperativo entre 

o cobre e o ouro no catalisador bimetálico. 

 

5.3 Os catalisadores de ouro e/ou cobre suportados em céria apresentam desativação na reação 

de CO-PrOx em temperaturas acima de 120 °C. A desativação foi mais significativa no 

catalisador monometálico de ouro, devido à elevada atividade do ouro na reação reversa de 

deslocamento de monóxido de carbono com vapor d’água (WGSR), que leva à formação de 

monóxido de carbono e água, a partir do hidrogênio e do dióxido de carbono. 

 

5.4 A presença de 10 % de dióxido de carbono na mistura reacional da reação de CO-PrOx, 

conduzida em isoterma a 100 °C, leva à desativação dos catalisadores de ouro e/ou cobre 

suportados em céria. A desativação é menos pronunciada no catalisador monometálico de 

cobre, sendo reversível somente no catalisador bimetálico de ouro e cobre suportado em céria 

comercial. 
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5.5 A presença de 2 % de vapor d’água na mistura reacional da reação de CO-PrOx, 

conduzida a 100 °C, leva à desativação do catalisador monometálico de cobre suportado em 

céria comercial, mas não afeta a atividade dos catalisadores de ouro e cobre suportados no 

mesmo suporte. 

 

5.6 A adição de diferentes quantidades de acetato de cério durante a síntese da alumina 

mesoporosa hexagonal, produzida pelo método tipo sol gel, leva à destruição da estrutura 

mesoporosa organizada, mas produz óxidos mistos de cério e alumínio, amorfos aos raios X, e 

com mobilidade e capacidade de estocagem de oxigênio e valores de área superficial 

específica mais elevados que aqueles da céria pura. Esses sólidos são constituídos por 

nanocristais de céria com tamanhos inferiores a 2 nm e são mais redutíveis, em presença de 

monóxido de carbono e hidrogênio, que a céria comercial pura; isto foi relacionado com o 

estado altamente disperso das partículas de céria presentes nos óxidos mistos, em que os 

átomos de cério encontram-se mais expostos. A mobilidade do oxigênio nos óxidos mistos de 

cério foi mais alta que no óxido de cério comercial puro, o que foi relacionado à presença de 

átomos de oxigênio móveis ligados ao alumínio ou ligados aos dois metais (Ce-O-Al). A 

alumina, obtida pelo mesmo método, apresentou capacidade de estocagem e mobilidade de 

oxigênio quase nula, mas que foi significativamente aumentada pela adição do cério.  

 

5.7 A redutibilidade e a mobilidade das espécies de oxigênio nos óxidos mistos de cério e 

alumínio e da alumina e céria, preparados pelo método sol-gel, são aumentadas pela presença 

de nanopartículas de ouro altamente dispersas sobre esses sólidos. Os materiais com teores de 

cério mais elevados (> 10 mol%) apresentam redutibilidade mais alta que a amostra de ouro 

suportado em céria pura, devido aos pequenos diâmetros dos cristais de céria encontrados nos 

óxidos mistos, além da estrutura defeituosa causada pela presença da alumina. 

 

5.8 Catalisadores de ouro suportado nos óxidos mistos de cério e alumínio, preparados pelo 

método sol-gel, são ativos na reação de oxidação do monóxido de carbono puro e na oxidação 

preferencial do monóxido de carbono. Na primeira, a atividade desses catalisadores aumenta 

com o teor de cério nos suportes. Entretanto, na reação de oxidação preferencial do monóxido 
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de carbono, os catalisadores de ouro suportado nos óxidos mistos de cério e alumínio com 5 e 

10 mol% de cério, conduzem a valores de conversões de monóxido de carbono mais elevados 

na faixa de temperatura entre 50-60 °C. 

 

5.9 Catalisadores de ouro suportado na céria pura, na alumina e no óxido misto de cério e 

alumínio contendo 10 mol% de cério, preparados pelo método sol-gel, são estáveis na reação 

de oxidação preferencial do monóxido de carbono, conduzida a 100 °C, por 5 h. A adição de 

dióxido de carbono ao fluxo reacional leva à desativação mais pronunciada do catalisador de 

ouro suportado na céria que naquele suportado no óxido misto. Por outro lado, a presença de 

vapor d’água não altera significativamente o comportamento dos catalisadores. 

 

5.10 As amostras de ouro suportado nos óxidos mistos de cério e alumínio, contendo 5 e 10 

mol% de cério, foram os catalisadores mais promissores na reação de CO-PrOx, pois 

conduziram à conversão mais alta do monóxido de carbono na faixa de temperatura entre 50 e 

70 °C, a mais ampla entre os catalisadores estudados. Isto foi atribuído à presença de 

partículas do ouro pequenas, à sua elevada capacidade de estocagem e mobilidade de oxigênio 

suficientes para promover a participação das espécies de oxigênio ativo do suporte na reação, 

além da baixa basicidade, que diminuiu a desativação por envenenamento dos sítios 

catalíticos pelo dióxido de carbono. 
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PERSPECTIVAS 

 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se propor a realização dos trabalhos 

a seguir: 

 

- Acompanhar a reação de oxidação do monóxido de carbono puro e na presença de 

hidrogênio, utilizando os catalisadores de ouro e/ou cobre suportados na céria, na alumina e 

nos óxidos mistos de cério e alumínio, por meio de análises de espectrometria no 

infravermelho in situ, com reagentes datados, a fim de compreender o mecanismo da reação. 

 

- Acompanhar a reação de oxidação do monóxido de carbono puro e na presença de 

hidrogênio, utilizando os catalisadores de ouro e/ou cobre suportados na céria, na alumina e 

nos óxidos mistos de cério e alumínio, pela técnica de espectroscopia de estrutura fina de 

absorção de raios X, com o objetivo de determinar as espécies químicas que participam 

efetivamente do mecanismo da reação. 

 

- Preparar os catalisadores de ouro e cobre suportados nos óxidos contendo cério e alumínio e 

avaliá-los na reação de oxidação do monóxido de carbono puro e na presença de hidrogênio. 

 

- Avaliar os catalisadores de ouro suportados nos óxidos contendo cério e alumínio na reação 

de oxidação preferencial do monóxido de carbono em condições mais realísticas, contendo o 

combustível utilizado na produção do hidrogênio, como por exemplo, o metanol. 
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(2) 

Anexo I – Medidas de Área Superficial Específica e Porosidade 

 

A área superficial específica de um sólido pode ser calculada a partir da quantidade de 

gás adsorvido em uma monocamada, determinada por meio da uma isoterma de adsorção, 

conhecendo-se a área da seção transversal (a) da molécula do adsorvato. Se nm é número de 

mols do adsorvato em uma monocamada e a é a área da seção transversal da molécula do 

adsorvato (  = 16,2×10–20 m2), então a área da superfície do sólido ( é dada pela 

Equação 1, em que  é o número de Avogadro. 

 

No cálculo de , utiliza-se a teoria de Brunauer, Emmett e Teller, BET 

(BRUNAUER, 1938), que considera que as moléculas do adsorvato localizam-se em dois 

tipos de sítios locais específicos: ou sobre a superfície do adsorvente ou sobre outra molécula 

de adsorvato. Os espaços dos sítios são aqueles esperados de uma estrutura de empacotamento 

compacto. A equação de BET é mostrada na Equação 2, em que  é a quantidade do 

adsorvato e  é a constante de BET. Plotando  versus , pode-se obter o valor de 

 e, assim, calcular . 

 

 

 

A medida volumétrica de uma isoterma de adsorção é realizada em uma temperatura 

constante, geralmente próxima ao ponto de ebulição do nitrogênio. A pressão de adsorção é 

aumentada passo a passo e mantida constante por um período de tempo para permitir que a 

adsorção ocorra. O tempo necessário depende do sistema a ser estudado. A quantidade 

adsorvida é avaliada, medindo a variação da pressão e comparando-a com a mudança de 

pressão esperada na ausência do adsorvente. Uma isoterma típica, consiste em uma curva da 

quantidade adsorvida versus a pressão de adsorção. Normalmente, a pressão é expressa como 

uma proporção da pressão de adsorção, P e a pressão do vapor saturado sobre o líquido, P0. 

Algumas das formas típicas de isotermas de adsorção são mostradas na Figura 1. Estes 

tipos são denominados de I a VI, de acordo com a classificação proposta por deBoer, 

codificada por Brunauer et al. (1940) e complementadas por Gregg e Cante (1982). Estas 

(3) 
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classificações são amplamente utilizados na literatura e suas interpretações são listadas no 

Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diferentes tipos de isoterma de fisissorção, de I a VI. As interpretações são dadas no Quadro 
I (CONDON, 2006 - Adaptada). 

 

Os laços de histerese são classificados em quatro tipos, denominados H1 a H4 pela 

IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada  (International Union of Pure and 

Applied Chemistry) e são mostrados na Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diferentes laços de histerese, de H1 a H4. As interpretações são dadas no Quadro II 
(CONDON, 2006 - Adaptada). 

I II III 

IV V VI 

H1 H2 

H3 H4 
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Quadro 1. Classificação das isotermas de fisisorção (CONDON, 2006 - Adaptada). 

Tipo de 
Isoterma 

Interpretação 

I Esta é característica de qualquer processo de quimissorção (caso em que a subida no 
final, em altas pressões, pode não estar presente) ou uma isoterma de fisissorção de 
um material que possui poros extremamente pequenos (microporos). 

II Esta é característica de um material que não é poroso, ou possivelmente 
macroporoso e possui uma alta energia de adsorção. 

III Esta é característica de um material que não é poroso, ou possivelmente 
macroporoso e possui uma baixa energia de adsorção. 

IV Esta é característica de um material que contém mesoporos e tem uma alta energia 
de adsorção. Frequentemente, apresenta histerese, atribuída à mesoporosidade. 

V Esta é característica de um material que contém mesoporosidade e possui uma baixa 
energia de adsorção. Frequentemente, apresenta histerese, atribuída à 
mesoporosidade. 

VI Este tipo de isoterma é atribuído a várias possibilidades: uma delas corresponde à 
situação em que a temperatura de adsorção está abaixo do pontro triplo; neste caso, 
o adsorvato se comporta como um sólido. Outras explicações possíveis incluem 
vários tamanhos de poros. Se os degraus estão a baixas pressões, então as etapas 
podem ser devido a duas ou mais energias de adsorção distintas. Se os degraus estão 
na parte de alta pressão da isoterma, eles podem relacionados com a forma dos 
degraus na superfície do adsorbato. 

 

Quadro 2. Classificação dos laços de histerese (CONDON, 2006 - Adaptada). 

Tipo Característica Interpretação Usual 

I Quase verticais e ramos de adsorção e 
dessorção paralelos. 

Poros regulares, mesmo sem canais 
interligando-os. 

II Ramo de adsorção inclinado e ramo de 
dessorção quase vertical. 

Poros com seções estreitas e largas e 
possíveis canais de interligação. 

III Ramos de adsorção e dessorção inclinados 
cobrindo uma ampla gama de P/P0 com 
base na isoterma do tipo II. 

Poros em forma de fenda para os quais o 
par adsorvente-adsorbato renderia uma 
isoterma do tipo II sem poros. 

IV Base de isoterma do tipo I com grande 
variedade do laço de histerese. 

Poros em forma de fenda para o par 
adsorvente-adsorbato do tipo I. 

 

Com relação às análises de porosidade, em 1951, Barret, Joyner e Halenda propuseram 

um método matemático que recebeu o nome deles, abreviado como BJH, que é utilizado no 
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cálculo da distribuição dos tamanhos de poro. O método utiliza a Equação de Kelvin e 

considera o esvaziamento progressivo dos poros cheios de líquido, com o decréscimo da 

pressão. Ele pode ser aplicado ao ramo de adsorção e ao de dessorção da isoterma, desde que 

a diminuição da pressão se inicie do ponto onde os poros sejam considerados totalmente 

preenchidos, normalmente em P/P0 igual a 0,95. 

A quantidade de adsorvato evaporada a cada decréscimo de pressão representa o volume de 

poros, sem considerar o filme de adsorvente nas paredes do sólido. A espessura t do filme 

pode ser calculada pela Equação de Harkins & Jura (Equação 3), em que os valores numéricos 

são estatísticos e podem variar de acordo com o adsorvente utilizado. Se   em 

poros cilíndricos, conhecendo-se o valor de t e de rm, pode-se obter o valor do raio do poro rk 

por meio da Equação de Kelvin. Em cada decréscimo de pressão pode-se, então, relacionar o 

volume do poro com o diâmetro, obtendo-se um diagrama de volume versus diâmetro de 

poros. 

 

 

A distribuição de tamanhos ou de volumes de poros em função do diâmetro de poros 

pode ser calculada a partir da pressão relativa na qual os poros são preenchidos com um 

líquido proveniente da condensação do adsorvato. O processo inverso, ou seja, a evaporação 

do líquido contido no poro, também pode ser utilizado. 

 

(3) 
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Anexo II – Medidas de Difração de Raios X e Cálculos do Tamanho de Cristal 

 

A difração de raios X (DRX) permite o estudo das estruturas cristalinas de compostos 

simples, por meio de uma radiação monocromática. Em geral, os sólidos são constituídos por 

um grande número de cristais cuja orientação é estatisticamente aleatória. Entretanto, existe 

um certo número de cristais que estão organizados em uma dada família de planos hkl, isto é, 

em uma incidência θ tal que nλ = 2d(hkl) senθ (Lei de Bragg). Nesta equação, n é o número 

inteiro de comprimentos de onda, θ é o ângulo de Bragg, d é a distância entre os planos 

interreticulares e hkl são os índices de Miller (FIGUEIREDO, 1989). A equação de Bragg 

define as direções possíveis dos raios difratados (Figura 3). 

 

Figura 3 Representação esquemática das interações de radiação X com a matéria (FIGUEIREDO, 
1989 - Adaptada). 

 

A intensidade difratada depende, entre outros fatores, do número de elétrons no átomo. 

Adicionalmente, os átomos são distribuídos no espaço, de forma que os vários planos de uma 

estrutura cristalina possuem diferentes densidades de átomos ou elétrons, fazendo com que as 

intensidades sejam, por consequência, distintas nos diversos planos cristalinos. 

Através da difração de raios X, também pode-se calcular o tamanho médio dos cristais 

( ). Para isso, geralmente é utilizada a Lei de Debye-Scherrer, dada pela Equação 4, em que 

 é a constante de Scherrer, que depende da forma dos cristais, da função da distribuição 

do tamanho e dos índices de Miller (hkl);  é o comprimento de onda dos raios X e  a 

largura do pico. Considerando um modelo esférico, a constante de Sherrer não depende dos 
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(4) 

índices de Miller. Neste caso, a constante  é igual a 1, considerando a largura total do 

pico e 0,89, a largura a meia altura. No presente estudo, o tamanho dos cristais foi calculado 

por meio da Equação 4, substituindo a largura integral pela largura à meia altura do pico. 

 

Sabendo que o equipamento de medida pode influenciar na largura dos picos, foi 

subtraída a sua contribuição por meio da análise de um padrão de LaB6 mássico. A relação 

utilizada para determinar o tamanho dos cristais com a correção é mostrada na Equação 5, em 

que  e  representam a largura à meia altura do pico experimental e do pico do padrão 

LaB6, respectivamente.  

 

Considerando-se que as partículas são esféricas, pode-se também calcular a área externa 

do sólido, por meio da Equação 6, em que  é o tamanho médio dos cristais calculado pela 

Equação de Sherrer e  é a densidade do óxido em g cm-3. 

 

(5) 

(6) 
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Anexo III – Medidas de Mobilidade de Oxigênio por Troca Isotópica com 18O e 
17O 

O fenômeno da mobilidade superficial de espécies ativas tem sido estudado há muitos 

anos, desempenhando, em muitos casos, um papel decisivo na reação catalítica. Ele se refere 

ao transporte de espécies adsorvidas de uma fase para outra, chamado de migração ou difusão 

superficial. Muitos mecanismos de reação na catálise heterogênea envolvem os fenômenos de 

mobilidade de espécies de superfície ativas, tais como as reações de reforma de vapor do 

tolueno e de oxidação seletiva (DUPREZ, 2006). Desta forma, o estudo da reação de troca 

isotópica entre o oxigênio 18O2 da fase gasosa e os átomos de 16O do suporte fornece 

informações relevantes sobre a disponibilidade de oxigênio na superfície do catalisador. 

Os estudos iniciais sobre a troca isotópica  mostraram que podem ocorrer diferentes 

mecanismos de troca nas superfícies de óxidos, com três etapas principais: (i) adsorção 

dissociativa do oxigênio; (ii) troca do oxigênio adsorvido com os da superfície do catalisador 

e (iii) dessorção molecular dos átomos trocados (BORESKOV, 1964,1973; KLIER, 1963; 

NOVAKOVA, 1970; WINTER, 1958,1968). 

No caso dos catalisadores metálicos suportados, a troca isotópica pode ocorrer por dois 

mecanismos diferentes: o equilíbrio (ou homotroca) e a troca propriamente dita (ou 

heterotroca) (BORESKOV, 1964; NOVAKOVA, 1970). Para observar a homotroca, a reação 

é conduzida com uma mistura equimolar de 18O2 e 16O2 na fase gasosa (Equação 7). Esta 

reação ocorre apenas sobre as partículas metálicas, sem a interferência de átomos de oxigênio 

do suporte, como mostra a Figura 4.  

 

 

Figura 4 Mecanismo da reação de homotroca (MARTIN, 1994 - Adaptada). 

(7) 
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As moléculas de 18O2 e 16O2 da fase gasosa são adsorvidas dissociativamente sobre as 

partículas metálicas (Etapa 1). Em seguida, os átomos de 16O e 18O adsorvidos migram, 

trocam-se e recombinam-se na superfície do metal antes de se dessorverem como 

isotopômeros de moléculas de oxigênio (18O2, 
16O2 e 18O16O) (Etapa 2). Essa reação faz com 

que seja possível estudar as etapas de adsorção e dessorção de oxigênio na superfície das 

partículas metálicas. As concentrações de átomos de oxigênio de cada fase não variam 

durante a reação, mas somente as concentrações relativas de moléculas de 18O2, 
16O2 e 18O16O 

(BORESKOV, 1964; NOVAKOVA, 1970). 

Na heterotroca (Figura 5), a reação pode ocorrer por dois tipos de mecanismo 

principais: (i) heterotroca simples (ou monoatômica), que ocorre com a participação de um 

único átomo de oxigênio do suporte em cada etapa (Equações 8 e 9) e a heterotroca múltipla 

(ou diatômica), que ocorre com a participação simultânea de dois átomos de oxigênio do 

suporte em cada etapa (Equações 10-12) (BORESKOV, 1964; NOVAKOVA, 1970).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Esquema ilustrativo do mecanismo da reação de troca isotópica (heterotroca) (MARTIN, 
1994 - Adaptada). 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 
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As diferentes etapas mostradas na Figura 5 são: (1) adsorção dissociativa da molécula 

de 18O2 no metal; (2) transferência de átomos 18O do metal para o suporte; (3) migração de 

átomos 18O para os sítios de troca na superfície do suporte; (4) troca dos átomos 18O com 

átomos de 16O do suporte e (5) migração para o metal e dessorção sob a forma de moléculas 

de 16O18O e 16O2. 

Deste modo, a partir das pressões parciais de cada gás nos experimentos de troca 

isotópica com oxigênio, medidas com o auxílio de um espectrômetro de massas, pôde-se 

calcular a quantidade de átomos de oxigênio trocados ( ) e a velocidade de troca ( ), nos 

experimentos em isoterma, como em descrito anteriormente (DONG, 2004). 

A velocidade de troca ( ) foi determinada nos experimentos realizados 

isotermicamente. A partir das pressões parciais, pôde-se definir a fração atômica de 18O ( ) 

na fase gasosa no tempo , como descrito na Equação 13. A velocidade de troca ( ) é igual à 

velocidade de desaparecimento do 18O da fase gasosa; desta forma, é possível determinar o 

valor de  pela Equação 14, em que  e  representam o número total de átomos de 

oxigênio na fase gasosa e trocados na superfície do sólido, respectivamente. A velocidade de 

troca (em átomos por metro quadrado e por unidade de tempo) pode ser obtida pela Equação 

15, em que  é o número de Avogadro,  é a pressão total,  é a área de BET (m2),  é a 

constante ideal dos gases,  e  os volumes do reator aquecido e não aquecido, 

respectivamente e  e  são as temperaturas das zonas aquecidas e não aquecidas do reator, 

respectivamente. 

 

 

 

O número de átomos de oxigênio trocado ( ) foi calculado, tanto nos experimentos 

isotérmicos quanto nos experimentos em temperatura programada, em cada instante t da 

reação a partir do número de átomos 18O desaparecidos da fase gasosa, de acordo com a 

Equação 16.  

(13) 

 

(14) 

 

(15) 

(16) 
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a  b  s  t  r  a  c  t

1.1  wt%  Cu  and  1  wt%  Au/CeO2 catalysts  were  prepared  by  impregnation  of a  high-surface  area  ceria
(>200  m2 g−1)  with  copper  nitrate  and  dimethyl(acetylacetonate)  gold(III),  respectively.  They  were  dried
and calcined  in  air  at  300 ◦C. They  were  denoted  Au/CeO2 and  CuOx/CeO2.  The  same  procedure  was  used
to  prepare  a  composite  catalyst  by impregnation  of gold  on  the  CuOx/CeO2 catalyst  (Au-CuOx/CeO2). XRD
reveals  that  ceria  is  poorly  crystallized  (crystallite  particle  size  of  11.4 nm)  while Au and  CuOx cannot
be  detected.  Redox  properties  were  evaluated  by temperature-programmed  reduction  (TPR)  and oxygen
storage  capacity  (OSC)  measurements.  While  gold  is  easily  reduced  below  100 ◦C,  copper  oxide  reduces
to Cu0 at  266 ◦C.  Copper  and  gold  promote  the  surface  reduction  of  ceria.  OSC  measurements  confirm
that  about  one  monolayer  of  ceria  can be  reduced  at  400 ◦C. The  performances  of  the  catalysts  in  PROX
reaction  (2%CO  +  2%O2 +  70%H2 in  He)  were  measured  between  room  temperature  and  300 ◦C.  At  low
temperature  (below  120 ◦C),  there  is an  increase  in  CO  conversion  up  to 100%.  Au/CeO2 is  about  9  times
more  active  than  CuO/CeO2 but it is  much  less  selective  (50–60%  of  selectivity  for  Au instead  of  100%  for
CuOx).  Au-CuOx/CeO2 exhibits  an  intermediary  behavior  with  both  good  activity  and  good  selectivity.  A
decrease  in  CO  conversion  is  observed  above  120 ◦C for  all the  catalysts.  It  is  due  to  the  reverse  water
gas  shift  reaction  (RWGS)  tending  to reform  CO  from  CO2 and  H2.  This  behavior  is  more  marked  for  Au
than  for CuOx and  Au-CuOx catalysts,  which  shows  that gold  is  very  active  in  RWGS.  The  three  catalysts
are  deactivated  by  CO2 while  only  copper  is very  sensitive  to steam.  An  interesting  cooperative  effect
is  shown  for  the  Au-CuOx/CeO2 catalyst:  (i)  moderate  and  totally  reversible  inhibition  by  CO2 and  (ii)
absence  of  inhibition  by steam.

© 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

In recent times, the concern for environment protection and
for the efficient use of energy has increased the interest for new
technologies, especially for fuel cell, the most promising source
of energy generation in this century. Hydrogen, a clean fuel that
emits no pollutant when burned, is considered as the main source
of energy for the future and the most suitable for fuel cells [1].
Proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) is by far the most
advanced type for various applications, both mobile and stationary,
especially for electronic devices, due to their special characteristics
of high energy conversion efficiency at low operating temperature
(<100 ◦C), rapid start-up and fast response to load variations [2].
For practical purposes, hydrogen has to be produced on board and
then a reformer and units for removal of carbon monoxide should

∗ Corresponding author. Tel.: +335 49 45 48 32; fax: +335 49 45 37 41.
E-mail address: florence.epron.cognet@univ-poitiers.fr (F. Epron).

be provided in the fuel processor for PEMFCs [3].  In this case, hydro-
gen can be produced from liquid fuels or hydrocarbons through
steam reforming, partial oxidation or autothermal reforming, fol-
lowed by water gas shift reaction (WGSR) [4].  However, the small
amount of carbon monoxide remaining in the stream (about 1%
by volume) can poison the anodic platinum-electrocatalyst thus
requiring its removal [5].  Among the different techniques used for
hydrogen purification, the preferential oxidation of carbon monox-
ide (PROX) is the most simple, efficient and economical way to
reduce the concentration of carbon monoxide to a level of 10 ppm
[4].

The preferential oxidation of carbon monoxide (Eq. (1)) involves
the oxidation of carbon monoxide, in a reformate stream, to car-
bon dioxide on a suitable catalyst using molecular oxygen [6,7].
Other reactions (Eqs. (2–5)) can occur, due to the high concentra-
tion of hydrogen in the feed gas and should be avoided because of
hydrogen consumption.

CO + ½O2 → CO2 (1)

0920-5861/$ – see front matter ©  2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
doi:10.1016/j.cattod.2011.06.008
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H2 + ½O2 → H2O (2)

H2 + CO2 � H2O + CO (3)

3H2 + CO � H2O + CH4 (4)

4H2 + CO2 � CH4 + 2H2O (5)

2CO � C + CO2 (6)

Several studies have been addressed to find a suitable catalyst
for this system. The main challenges are related to high activ-
ity at low temperatures and high selectivity for carbon monoxide
oxidation, avoiding the undesirable oxidation of hydrogen which
would decrease the overall efficiency of the process. In addition, it
should be able to operate in a relatively wide temperature range
to achieve conversions of carbon monoxide above 99%, since the
PROX unit is disposed between the reactor of WGSR at low tem-
perature (200 ◦C) and the PEMFC (about 80 ◦C). Also, the catalyst
should be stable and highly resistant against deactivation by water
and carbon dioxide from the feed [8,9]. Moreover, a careful con-
trol of oxygen to carbon dioxide ratio as well as of temperature
is needed, since the excess oxygen can also oxidize the hydrogen
in the feed. Overall, the performance of PROX catalysts depends on
the kind of the catalyst, O2/CO ratio, contact time and reactor design
[9].

Metallic gold and copper oxides are known to be active cata-
lysts for CO oxidation, most studies showing that Au is more active
than CuOx [10]. This ranking of activity is generally observed on
ceria-supported catalysts for reactions at moderate temperatures
[11]. The reverse order has been reported for CO oxidation at 300 ◦C
probably because CuOx catalysts are more stable than gold ones
[12,13]. Ceria is a remarkable support both for Au and CuOx as well
as for many other oxides because it is able to maintain a high dis-
persion of metal and oxides [14–16] and to favor oxygen transfer
from metal to support and vice versa [17].

Activity of gold and copper for H2 oxidation in gas phase is
less documented. While oxygen titration of chemisorbed hydro-
gen is currently carried out at room temperature to characterize
noble metal catalysts (Pt, Rh,. . .)  [18–21],  this technique cannot
be applied to gold and copper because hydrogen cannot gener-
ally chemisorb on these metals [22] even though some possibilities
might exist on very small clusters of gold [23]. This is due to the
very low heat of adsorption of H2 on Au and Cu, below 40 kJ mol−1

[24]. However, much information is available on the reduction of
oxygen by hydrogen in liquid phase (PEM fuel cells) [25]. Oxy-
gen evolution in the course of the reaction may  lead to different
mechanisms of H2 oxidation. On some metals, O2 dissociation pre-
vails (Ni, Cu,.  . .)  while, on other metals, associative mechanisms
leading to peroxyl or peroxide intermediates can be observed (Pt,
Pd, Ag,. . .).  H2 oxidation over gold could produce large amounts
of hydrogen peroxide, which means that a two-electron process is
favored on this metal. This particular behavior of gold (alone or
in association with palladium) explains why it may  be used for
direct H2O2 synthesis from H2–O2 mixtures [26]. In these previ-
ous papers, only the behavior of gold and copper in the metallic
form are taken into consideration. Activity of CuOx for H2 oxida-
tion is rarely reported. Nevertheless, Potemkin et al. reported that
CuOx-CeO2 catalysts in which some Cu0 species could be detected
were significantly less selective in PROX reaction [27]. This tends
to prove that metallic copper is much more active for H2 oxidation
than copper oxides.

Noble metal-based catalysts have been the most studied ones
for PROX reaction, especially those based on platinum and ruthe-
nium [6,28,29]. They have shown high intrinsic activity but low
availability of surface oxygen [30], which is overcome by the
use of reducible supports, which provide oxygen for the reaction
and significantly increase the performance of these systems [28].

Nevertheless, the strong adsorption of carbon monoxide on the
metal limits the access of other molecules, including oxygen,
decreasing the rate of re-oxidation by molecular oxygen on the
surface and thus reducing the overall rate of carbon monoxide oxi-
dation [31]. Moreover, the overall selectivity of PROX is decreased
due to insufficient coverage of the catalyst surface and the conse-
quent occurrence of hydrogen oxidation [32]. On the other hand,
catalysts based on gold supported on reducible oxides such as
cerium oxide [33], iron oxide [34] or titanium oxide [35] have
shown higher activity than those based on platinum, but were not
tolerant to water or carbon dioxide [34]. A completely different
mechanism occurs over these catalysts as compared to platinum-
based systems due to high activity of gold for carbon monoxide
oxidation, even at room temperature [36]. In fact, the adsorption
of carbon monoxide on gold is weaker than for platinum [30], but
gold activates carbon monoxide oxidation at lower temperatures at
higher rates than hydrogen oxidation. Thus, gold can be considered
as an intrinsic catalyst for this reaction, since it activates the desired
species of oxygen, increasing more the rate of carbon monoxide
oxidation than hydrogen oxidation. Moreover, oxygen has a low
adsorption coefficient on gold and then the use of active supports,
such as iron oxide, titanium oxide or cerium oxide, increases the
rate of carbon monoxide oxidation by providing adsorption sites
for oxygen, thus supplying it during the reaction [32]. Despite some
advantages, the high cost and limited availability of noble metals,
as well as their sensitivity to poisoning by sulfur, water and car-
bon dioxide, have motivated research into other alternatives such
as non-noble metal oxides [5,31].

Currently, the most studied catalysts for PROX reaction, as alter-
native to noble metals, are those based on metal oxides, particularly
copper oxide due to its high activity and selectivity in carbon
monoxide oxidation [37]. In particular, the catalysts based on cop-
per and cerium (CuO-CeO2) have been proposed as candidates for
the PROX reaction [38,39].  They are more active and remarkably
more selective than the noble metals and are active at significantly
lower temperatures (100–200 ◦C) than the platinum catalysts. They
are also very stable under the reaction conditions and can tolerate
high concentrations of carbon dioxide and water, besides the low
cost. Moreover, they do not promote the reverse water gas shift
reaction in the temperature range of PROX reaction. Compared to
the catalysts of platinum group, they present higher activity and
selectivity and compared to gold catalysts, they are less active but
more selective and more stable [40].

The high performance of such systems in PROX reaction has been
assigned to the synergistic redox properties, involving reduction
and oxidation of copper and cerium arising from the sites in the
interface copper oxide-cerium oxide [41]. Thus, the active sites are
related to well dispersed states of copper, probably as clusters in
strong interaction with ceria [42]. It was proposed [43] that the well
dispersed copper oxide on cerium oxide, which is more reducible
at lower temperatures than bulk copper oxide, can adsorb carbon
monoxide more efficiently. Moreover, copper increases the redox
properties, the ability of oxygen storage and the thermal stability
of ceria [44,45]. As a result, this catalyst exhibits high activity and
selectivity for carbon monoxide oxidation at low temperatures [46].

Despite the binary CuO-CeO2 catalysts present high perfor-
mance in the PROX process, it is known [46,47] that these systems
go on gradual deactivation during the PROX reaction, which lim-
its its use under practical conditions. However, few studies have
focused on the causes of deactivation [48,49]. These studies sug-
gest that the coke deposition is not relevant, but the accumulation
of hydroxy species on the interfacial sites and sintering of copper
are the factors determining the stability of these systems [49].

In the present work, the cooperative effect between copper and
gold on ceria was studied aiming to find efficient catalyst for PROX
reaction, by combining the properties of these two  metals.
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2. Experimental

2.1. Catalysts preparation

The CuOx/CeO2 catalyst was prepared by simple impregnation
of the support (CeO2, Rhodia) with the corresponding aqueous
solution of Cu(NO3)2·3H2O (Prolabo, ≥99.0%). The aqueous solu-
tion was mixed with the support under stirring for 12 h and the
catalyst was subsequently dried at 60 ◦C, for 6 h, and at 120 ◦C,
overnight, and finally calcined for 4 h at 450 ◦C under flowing air
(30 mL  min−1).

The gold catalyst Au/CeO2was prepared by impregnation in
organic medium under argon atmosphere. The gold precursor was
dimethyl(acetylacetonate)gold(III) [Au(acac)3] supplied by Strem
Chemical. Before the impregnation, 0.5 g of the support was pre-
treated under flowing Ar (60 mL  min−1), at 400 ◦C for 2 h, heating
rate 2 ◦C min−1, and cooled down to room temperature. It was
first immersed in 10 ml  toluene, then 10 ml  toluene solution of
Au(acac)3 was added, and kept for 6 h at 40 ◦C in bubbling Ar.
The amount of Au(acac)3 dissolved in toluene corresponded to
1 wt% of gold. Toluene was drained from the sample that was
dried under argon flow during 15 h, at 40 ◦C. The samples were cal-
cined for 1 h at 300 ◦C, 2 ◦C min−1, under flowing air (30 mL  min−1).
The same procedure was employed to prepare a bimetallic Au-
CuOx/CeO2 catalyst, using the CuOx/CeO2 instead of CeO2 to deposit
gold.

The bulk chemical composition is measured by ICP-OES using a
Perkin Elmer Optima 2000 DV. The samples were mineralized with
a mixture of nitric and chloride acids and the results of this analysis
are showed in Table 1.

2.2. Specific surface measurement

The specific surface area and porosity measurements were car-
ried out by nitrogen adsorption at −196 ◦C, in a Micromeritics
equipment, model TRISTAR 3000. The specific surface areas were
calculated using the BET (Brunauer–Emmett–Teller) model. For the
analysis, about 0.2 g of the sample were heated up to 250 ◦C under
vacuum in order to eliminate the adsorbed species.

2.3. X-ray diffraction

X-ray diffraction measurements were performed at room tem-
perature in a Bruker AXS D5005 X-ray diffractometer, working with
CuK� radiation (� = 1.54184 Å), generated at 40 kV and 40 mA. Sig-
nal is recorded for 2� between 20◦ and 80◦ with a step of 0.025◦

(step time: 1 s). Phase identification is made by comparison with
JCPDS database No. 065-2975, for the cerium oxide and No. 078-
0428, for the copper oxide.

2.4. Temperature programmed reduction (TPR)

Prior to the TPR test, the catalyst (100 mg)  was first pretreated
in situ under oxygen at 300 ◦C for 30 min  and cooled down to room
temperature. After flushing under argon for 15 min, the reduction
was carried out from room temperature up to 600 ◦C under a 1%
H2/Ar mixture, using a 2 ◦C min−1 as heating rate. The measure-
ments of the hydrogen consumption were made by a AutoChem
II/Micromeritics apparatus, using a thermal conductivity detec-
tor.

2.5. Oxygen storage capacity (OSC)

OSC measurements were carried out in an atmospheric glass
fixed bed reactor placed in an electrical oven connected to a Pora-
pak column and a TCD. The sample (6–8 mg)  was placed into the

reactor and heated up to 400 ◦C under a continuous flow of helium
(30 mL  min−1) at atmospheric pressure. At this temperature, 10
pulses (0.265 mL)  of pure O2 were introduced to oxidize com-
pletely the sample and a He flow was  passed through the sample
for 10 min to purge it. Then, 10 pure CO pulses were injected before
a new purging step of 10 min  with He. The oxygen storage capacity
(OSC) was calculated from the first CO pulse. Then, the oxygen stor-
age complete capacity (OSCC) value was evaluated from the total
amount of CO consumed at the end of the CO pulse series. The OSCC
value corresponds to the total amount of reactive oxygen.

2.6. Catalyst tests

Catalytic tests were carried out in a conventional glass fixed-
bed reactor placed in an electrical oven. Because of the small size
of the catalyst bed, it was assumed that there was no significant
temperature profile in the system. The standard reaction mixture
consisted in 2 vol.% CO, 2 vol.% O2, 70 vol.% H2, and He as a balance
(standard gas mixture), and the total inlet gas flow rate was  fixed
at 100 mL  min−1. All gases used were analytical grade (Alphagas-
1) and were supplied by Air Liquide. Before each experiment the
catalyst was  pre-conditioned in situ under 30 mL  min−1 of flowing
20 vol.% O2/He, heating rate 2 ◦C min−1, at 300 ◦C for 30 min  and
then 10 min  under He flow to purge the sample.

In the experiments carried out by decreasing the temperature,
three analysis of the gas at the reactor outlet were made at the same
temperature, every 20 ◦C, with an interval of 4 min  between each
injection. Similar activity and selectivity values were obtained. In
these experiments, the mass of catalyst was  fixed at 100 mg.

In the isothermal experiments at 100 ◦C, catalysts were submit-
ted to the same pretreatment. After purging with He, the standard
gas mixture was  passed through the system for 15 min  before
starting the cooling down. After 15 min  at stabilized temperature
(100 ◦C), the first injection was made. In the first step, reaction was
carried out for 5 h, with the same composition of the standard gas
mixture, and injections were made every 15 min. After this time,
10vol.% CO2 was  added to the feed and the reaction was  performed
for 1 h more (4 injections). Then, the standard gas mixture was again
passed through the catalyst (2 injections) and finally 2 vol.% of H2O
were added to the standard feed, doing 4 injections (1 h). The mass
of catalyst was  fixed at 10 mg (for Au/CeO2 and Au-CuOx/CeO2) and
20 mg  (for CuOx/CeO2). All the catalysts were diluted in �-Al2O3 to
obtain a total mass of 100 mg.

The gases were separated by a gas chromatograph (Varian 3900)
equipped with a Altech® CTR I column capable of separating H2, O2,
CO2, N2, CH4 and CO. Helium was  used as the carrier gas. The oxygen
and the carbon monoxide conversions were based on the oxygen
and the carbon monoxide consumption, respectively:

XO2 =
F in

O2
− Fout

O2

F in
O2

× 100

XCO = F in
CO − Fout

CO

F in
CO

× 100

where X is percentage of conversion and F is the (inlet or outlet)
molar flow of the indicated gas. The selectivity is calculated by:

SCO2 = F in
CO − Fout

CO

2 × (F in
O2

− Fout
O2

)
× 100

It represents the percentage of O2 having reacted with CO.
Carbon monoxide is exclusively converted to CO2. Methanation
reactions do not occur.
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Table  1
Textural, chemical parameters and H2 consumption measured in the temperature-programmed reduction (TPR) of CeO2, CuOx/CeO2, Au/CeO2 and Au-CuOx/CeO2 catalysts.

Samples SBET (m2 g−1) Au content (wt%) Cu content (wt%) Total H2 consumption
(�mol  g−1)

H2 consumption by
support reductiona

(�mol  m−2)

NL
b

CeO2 222 537 2.4 0.45
CuOx/CeO2 212 1.10 1421 6.0 1.10
Au/CeO2 232 0.98 1009 4.0 0.74
Au-CuOx/CeO2 210 1.00 1.10 903 3.2 0.59

a Obtained considering the metal completely oxidized at the beginning of the TPR and removing the H2 consumed by reduction of CuO → Cu0 and Au2O3 → Au0.
b NL: number of oxygen layers of ceria involved in the TPR when 425 ◦C is reached.

3. Results

3.1. Characterization

After calcination at 450 ◦C, the specific surface area of ceria
is of 222 m2 g−1. The samples containing copper exhibit slightly
lower surfaces whereas the BET surface of the Au/CeO2 sample
surprisingly increased (Table 1). Taking into account the percent-
age of error in the measurement we could consider all the specific
surfaces quite similar. The structural characterization by powder
X-ray diffraction was performed for each sample (Fig. 1). In all the
patterns, only the peaks characteristic of the face-centered cubic
fluorite-type typical of CeO2 were observed. No peak correspond-
ing to copper or gold species were discernable in the patterns.
When low contents of metal are added like in the current case,
it becomes always difficult to conclude if the absence of signal is
due either to the size of the crystallites, which are too small, or to
the limit of detection of the instrument. An average ceria crystal-
lite size of 11.4 nm,  calculated from the Debye–Scherrer equation
using the peaks corresponding to 111, 200, 220 and 311 planes,
was maintained after addition of copper and/or gold. This crystal-
lite size of ceria is higher than the size calculated from the BET
area supposing spherical particles of a fully crystallized material
(4–5 nm). This means that the ceria (222 m2 g−1) is partly amor-
phous and/or contains very small crystallites not easily detectable
by XRD.
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Fig. 1. Powder X-ray diffraction patterns of CeO2, CuOx/CeO2, Au/CeO2 and Au-
CuOx/CeO2 catalysts.
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Fig. 2. Temperature-programmed reduction profiles of CeO2,  CuOx/CeO2, Au/CeO2

and Au-CuOx/CeO2 catalysts.

3.1.1. Temperature-programmed reduction
While noble metals significantly enhance the oxygen storage

capacity of ceria [45,50–54],  the effect of copper [39,45,55] and gold
[55–57] on the redox properties of ceria are less pronounced. How-
ever, both copper and gold can promote the reduction of Ce4+ to
Ce3+ ions, at least in the vicinity of CuOx or Au species and probably
on a large fraction of the ceria surface.

The profiles of the temperature-programmed reduction (TPR)
performed on each sample are shown in Fig. 2 where the TCD sig-
nal is proportional to the amount of H2 consumed. We also reported
in Table 1 the values of H2 consumption after integration of the pro-
files between 30 and 425 ◦C. In the range 30–600 ◦C, ceria exhibits
one intense peak centered at 363 ◦C, which matches with the reduc-
tion of the oxide surface. The behavior of the ceria has been largely
studied using H2-TPR [50] and it is clearly established that two  main
peaks are generated in such an experiment: the former corresponds
to the reduction of the surface oxygen layer of ceria around 400 ◦C
whereas the latter is due to the reduction of the bulk and occurs
when the temperature reaches 800 ◦C. Other authors [58] already
reported the beneficial effect of copper on the reduction of the ceria
surface. In Fig 2, we  noticed, in the profile of the CuOx/CeO2 sample,
a shift of the peak assigned to the reduction of the ceria surface from
363 to 266 ◦C. This result is due to a promotion of the ceria surface
by the presence of copper. It is worth noting that only one wide peak
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is present in the range of temperature recorded. We  suggest that
the total consumption of H2 characterized by this peak includes
the H2 consumed by CuO reduction as well as the H2 consump-
tion due to the reduction of the ceria surface. The consumption
of H2 started at 125 ◦C and showed that ceria also promoted the
reduction of CuO, which is usually expected for unsupported CuO
around 250 ◦C. Such inter-promotion in CuOx/CeO2 mixed oxide
resulting from copper-cerium interaction was already described
[39]. If we consider that CuO is reduced into Cu0, we  are able to
remove the contribution of copper from the total amount of H2 con-
sumed. The rest should represent the amount of hydrogen involved
in the reduction of the ceria. One can see that the addition of cop-
per enabled the reduction of 2.5 times more oxygen atoms of the
ceria surface (6 �mol  O m−2 for CuOx/CeO2 against 2.4 �mol  O m−2

for CeO2). Using the same argument than in the work detailed by
Madier et al. [59], we reported, in Table 1, the number of oxygen lay-
ers of ceria, NL, involved in the TPR. This number is 1 when 5.4 �mol
O m−2 are removed from the surface. This value also represents
the theoretical OSC that will be discussed later. In the case of bare
ceria, less than 50% of the first layer of oxygen is reduced at 425 ◦C.
The addition of copper allows obtaining the whole reduction of the
surface at the same temperature.

The profile of the gold-promoted ceria (Au/CeO2) catalyst con-
sists in a low temperature peak with a maximum at 96 ◦C and a
second one, broader, centered at 212 ◦C. As mentioned in other pub-
lications [55,60] the first peak could be assigned to the reduction of
oxygen species on the small gold particles whereas the second one
would be connected with the surface ceria reduction. If the oxida-
tion state of gold species is often a controversial subject when they
are supported on cerium oxide, it is reasonable to suppose them
oxidized after calcination of the solid at 300 ◦C. However, the inte-
gration of the first peak displays an amount of H2 consumed that
cannot be explained only by the reduction of the metal, even assum-
ing a total reduction of Au2O3 into Au0. We  speculated that a part
of the ceria surface located at the interface with some gold particles
was reduced at very low temperature, the rest being reduced in a
wide range of temperatures (the peak at 212 ◦C displayed a long and
flat tail at higher temperatures). The total amount of H2 consumed
at 425 ◦C showed that only 75% of the first layer of oxygen were
removed that was inferior to the value calculated in CuO/CeO2. The
result obtained for the bimetallic Au-CuOx/CeO2 was quite surpris-
ing since the reducibility of the ceria in this solid is lower than in
the case of the monometallic samples. It may  be explained by a dif-
ferent initial oxidation state of gold and/or copper in the bimetallic
catalyst compared to that in the monometallic ones.

3.1.2. Oxygen storage capacity
OSC and OSCC were measured at 400 ◦C on the four catalysts and

the values obtained were reported in Table 2. We  expressed the
storage capacities in �mol  O per g or per m2, which corresponds to
the amount of oxygen removed by reduction with CO to produce
CO2. We  can discuss the data in comparison with the results of TPR
we commented previously. In the case of ceria, both values of OSC
(calculated on the first CO pulse) and OSCC (calculated on the 10
first pulses) were low and showed that the process was  limited to
less than 20% of the ceria surface. This percentage, inferior to the
percentage obtained by TPR, indicated that the reduction under
H2 in a plug-flow reactor was more efficient than that with a CO
multi-pulse treatment.

The real OSC values Au/CeO2, CuOx/CeO2 and Au-CuOx/CeO2,
reported in Table 2, were obtained considering that the metal was
completely oxidized after oxidizing pre-treatment and completely
reduced after the first CO pulse. According to this hypothesis we
subtracted from the total OSC value the amount of oxygen that
could come from the metal (157 �mol  O g−1 for CuOx, 75 �mol  O
g−1 for Au2O3, and 232 �mol  O g−1 for the bimetallic catalyst) to

obtain the real OSC and OSCC values due to the ceria. The measure-
ments on these solids showed that the addition of gold and copper
does not change the reducibility of ceria during OSC experiment,
since the real OSCC value, and consequently the number of oxygen
layers of ceria involved in the OSCC process, is similar whatever the
catalyst.

3.2. Activity and selectivity of the ceria-supported catalysts

First of all, the catalysts were evaluated in standard gas mix-
ture conditions, i.e. without CO2 and H2O in the gas phase, in a
wide range of temperature, starting from 300 ◦C and decreasing the
temperature to room temperature by steps of 20 ◦C. Three measure-
ments were performed at each temperature. Fig. 3(a) and (b) show
the evolution of the CO conversion and selectivity in CO2, respec-
tively, as a function of temperature in the 10–300 ◦C range for the
3 catalysts. At first, it can be seen from Fig. 3(a) that at low tem-
perature, lower than 100 ◦C, the monometallic Au/CeO2 is the most
active catalyst with 50% of CO converted at 40 ◦C, whereas to obtain
such a conversion with CuOx/CeO2, a temperature higher than 80 ◦C
is needed. A similar trend was observed by Avgouropoulos et al.
[61] on their Au/Ceria and CuO/Ceria catalysts. The Au-CuOx/CeO2
has an intermediate behavior. The maximum of CO conversion is
reached at 80 ◦C for the Au/CeO2 catalyst, with 98% of CO converted,
a similar conversion being obtained with Au-CuOx/CeO2. A temper-
ature as high as 120 ◦C is needed to reach a complete conversion of
CO over CuO/CeO2. When the temperature increases, the conver-
sion of CO decreases progressively in the presence of the Au/CeO2
catalyst, whereas it remains stable, at 100% up to 180 ◦C, for the two
others. This can be explained by a weaker CO binding on Au than
on copper. It has been demonstrated by periodic density functional

Fig. 3. Evolution of CO conversion (a) and selectivity in CO2 (b) versus temperature
obtained during the CO-PROX over Au/CeO2 (�), CuOx/CeO2 (�) and Au-CuOx/CeO2

(�). Experimental conditions: 2% CO, 2% O2, 70% H2, 26% He, 100 mg  of catalyst, total
gas inlet: 100 mL  min−1.
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Table  2
Oxygen Storage Capacities of CeO2, CuOx/CeO2, Au/CeO2 and Au-CuOx/CeO2 catalysts at 400 ◦C.

Samples OSC and OSCC (�mol  O g−1) OSCC (�mol  O m−2) NL
c

Total OSCa Real OSCb Total OSCCa Real OSCCb

CeO2 133 133 240 240 1.08 0.19
CuOx/CeO2 411 254 434 277 1.31 0.23
Au/CeO2 225 149 316 241 1.04 0.18
Au-CuOx/CeO2 459 225 468 236 1.12 0.20

a Total OSC and OSCC values are based on the amount of CO2 produced by the reduction of the catalyst with the first (OSC) and the 10 first (OSCC) pulses of CO.
b Real OSC and OSCC values are obtained in considering the metal completely oxidized (CuO or Au2O3) before the first CO pulse and removing from total OSC and OSCC

values the contribution due to the reduction of the metal.
c NL: number of oxygen layers of ceria involved in the OSCC process.

theory (DFT) calculations and micro-kinetic modeling [62] that the
ratio �CO/�H decreases significantly on gold, more than on copper,
as temperature increases. After 180 ◦C, an important decrease in
the conversion is observed for all the catalysts. As the test is per-
formed by decreasing the temperature, the lower CO conversion
at high temperature cannot be due to the deactivation of the cat-
alyst and is more likely to be linked to the reverse water gas shift
reaction, which is thermodynamically favored. Interestingly, these
results show that, for the conversion of CO, the Au-CuOx/CeO2 cat-
alyst benefits from the advantage of each active phase: it is able to
completely convert CO at low temperature as the Au/CeO2 catalyst,
whereas, when the temperature increases, his behavior is similar
to that of the CuOx/CeO2 catalyst, with a complete conversion in a
wide range of temperature.

As far as the selectivity in CO2 (Fig. 3(b)) is concerned, one can
see that at low temperature, the Au/CeO2 is by far the less selective
catalyst, whereas, the CuOx/CeO2 catalyst is the only catalyst able
to selectively convert all the CO into CO2, i.e. without oxidation of
hydrogen, even at 100% of CO conversion, in accordance with the
results of Avgouropoulos et al. [61]. The presence of gold and cop-
per together, in the Au-CuOx/CeO2 catalyst, allows one to increase
the selectivity compared to Au/CeO2: at 80 ◦C, the selectivity is of
65% and 50% for Au-CuO/CeO2 and Au/CeO2, respectively, for the
same CO conversion (98%). At temperatures higher than 160 ◦C, the
selectivity of the three catalysts can be considered as similar.

To conclude this part, the Au-CuOx/CeO2 catalyst is more active
in CO conversion than the CuOx/CeO2 one at low temperature but
presents a similar behavior at temperature higher than 120 ◦C. Its
selectivity into CO2 is intermediate between those of Au/CeO2 and
CuOx/CeO2. At 100 ◦C, the activity in CO conversion decreases in
the following order: Au-CuOx/CeO2> Au/CeO2 � CuOx/CeO2 with
CO conversion of 100%, 98% and 85%, respectively.

3.3. Stability of the catalysts

The stability of the three catalysts was evaluated at 100 ◦C dur-
ing 8 h. CO2 and H2O were alternatively introduced in the gas feed
after 5 and 6h 30 of time on stream, respectively, in order to evalu-
ate the catalytic performances in more realistic reaction conditions.
Results of CO conversion and selectivity in CO2 are reported in
Fig. 4 (a) and (b), respectively. Fig. 4(a) shows that, even if the mass
of catalyst is lower than the one used in the previous paragraph,
the activity ranking is similar, the Au-CuOx/CeO2 being the most
active catalyst. When CO2 is added, an important deactivation is
observed whatever the catalyst, although the CuOx/CeO2 catalyst
seems to be less affected. This deactivation can be explained by
a competitive adsorption of CO2 on the gold or copper surface or
at the interface with the support and to an increase formation of
deactivating carbonates [34]. When CO2 is removed from the gas
phase, the initial CO conversion is nearly completely recovered,
except for the Au/CeO2 sample, which is only partially reactivated.
CO2 is likely to be more strongly adsorbed on this type of catalyst.

Fig. 4. Evolution of CO conversion (a) and selectivity in CO2 (b) versus time obtained
during the CO-PROX over Au/CeO2 (10 mg)  (�), Cu/CeO2 (20 mg) (�) and Au-Cu/CeO2

(10 mg)  (�). Standard experimental conditions: 2% CO, 2% O2, 70% H2, 26% He,
T  = 100 ◦C, total gas inlet: 100 mL min−1.

When H2O is added, the behavior depends strongly on the catalyst.
On CuOx/CeO2, the presence of H2O decreases the CO conversion
similarly to what is observed with CO2, as it was demonstrated
by Ratnasamy et al. [44]. On Au/CeO2, the initial CO conversion is
nearly reached, which can be explained by a cleaning of the surface
and by transformation of carbonates into less stable bicarbonate
species [34]. On Au-Cux/CeO2 the addition of water has no signifi-
cant effect.

The selectivity in CO2 observed with the Au/CeO2 catalyst fol-
lows the same trend as the one of CO conversion, with a decrease
in selectivity when CO2 is added in the gas feed and a recovery of
the initial selectivity in presence of water. Then it can be inferred
that on this catalyst, the addition of CO2 affects only the CO con-
version. For the two other catalysts, Au-CuOx/CeO2 and CuOx/CeO2,
the addition of CO2 or H2O does not modify significantly the selec-
tivity. This result is surprising, especially for the CuOx/CeO2 catalyst
for which the CO conversion is decreased in both cases. This result
could be explained by a decrease of both CO and H2 conversion in
the same extent.
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4. Discussion

4.1. CO conversion at low (T < 120 ◦C) and high temperatures
(T > 120 ◦C)

The kinetic results presented in Fig. 3 show that two domains
of reaction should be considered: the low temperature domain
(below 120 ◦C) and the high temperature domain (above 120 ◦C).
Below 120 ◦C, the behavior of the catalyst depends essentially on
their intrinsic activity in CO oxidation and the ability of CO to block
H2 oxidation. Gold–ceria is very active in both CO and H2 oxida-
tion and the presence of CO cannot prevent H2 oxidation. As a
consequence, a very sharp light-off of CO can be observed with
a poor CO2 selectivity (close to 50%) even when CO is not fully
converted. The selectivity of gold can be improved if the reaction
is carried out at very low residence time (ten times less catalyst,
see Fig. 4): this means that CO oxidation occurs mainly in the first
part of the catalyst bed. CuOx/CeO2 is less active in CO oxidation
and virtually not in H2 oxidation (100% selectivity). This excel-
lent selectivity is very probably due to the fact that CuOx is not
reduced in Cu0 in the reaction conditions. An intermediary behavior
between pure gold and pure copper is observed for the Au-CuOx-
ceria. At 60 ◦C, the CO conversion is: Au/CeO2, 88% > Au-CuOx/CeO2,
57% > CuOx/CeO2, 11% while the selectivity to CO2 is: CuOx/CeO2,
100% > Au-CuOx/CeO2, 84% > Au/CeO2, 47%. On this basis, the appar-
ent rate of CO oxidation at 60 ◦C (mmol  CO h−1 g−1) is: Au/CeO2,
44 > Au-CuOx/CeO2 28 > CuOx/CeO2, 5 while the apparent rate of
H2 oxidation (mmol  H2 h−1 g−1) is: Au/CeO2, 49 > Au-CuOx/CeO2
11 > CuOx/CeO2, 0.

In the high temperature of conversion (>120 ◦C), a gradual
decrease of the conversion of CO can be observed on the three
catalysts but this phenomenon is more marked on Au than on
Cu and Au-CuOx catalysts. Two hypotheses can be put forward to
explain this behavior: (i) an increase of the ratio between the rate
of H2 oxidation and the rate of CO oxidation, (ii) the reformation of
CO by the reverse water gas shift reaction (Eq. (3)). Hypothesis 1
can be discarded because the decrease of CO conversion should be
linked to an inhibition of the CO oxidation reaction increasing with
temperature. Such an inhibition by H2 itself is quite unlikely and
the respective effects of CO2 and H2O on the CO conversion over
Au/CeO2, CuOx/CeO2 and Au-CuOx/CeO2 cannot explain a strong
inhibition over the Au catalyst. The second hypothesis has been
evaluated by calculating the change with temperature of the equi-
librium conversion of CO by the RWGS reaction. Above 120 ◦C for
Au/CeO2 and Au-CuOx/CeO2, and above 160 ◦C for CuOx/CeO2 (see
Fig. 3), the gas composition following CO and H2 oxidation is close
to 2%CO2, 2%H2O and 68%H2. If one let the gas reach the RWGS
equilibrium, the apparent CO conversion can be calculated with
temperature. The experimental results (taken from Fig. 3) and the
equilibrium conversion between 120 and 300 ◦C are shown in Fig. 5.
The actual change of the CO conversion over the Au catalyst is very
close to the equilibrium conversion by RWGS. Those obtained on
the copper catalysts (CuOx and Au-CuOx) are significantly higher
than the equilibrium values. This means that the Au/CeO2 cata-
lyst is very active in RWGS while CuOx/CeO2 and Au-CuOx/CeO2
have not a sufficient activity to reach the RGWS equilibrium, except
at the highest temperatures. The activity of Au/CeO2 in the RWGS
reaction has been demonstrated by Fourier Transformed Infra-Red
spectroscopy [63].

4.2. Effect of CO2 and H2O

The three catalysts are inhibited by CO2, gold being com-
paratively more sensitive than copper oxide. By contrast,
gold-containing catalysts are relatively less sensitive than copper
oxide to inhibition by steam. Gold and copper show a cooperative
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Fig. 5. Evolution of CO conversion from 120 to 300 ◦C in the CO-PROX reaction over
Au/CeO2 (�), CuOx/CeO2 (�) and Au-CuOx/CeO2 (�). The dashed line represents the
equilibrium conversion by reverse water-gas shift reaction.

effect in the Au-CuOx/CeO2 system: though this catalyst is inhib-
ited by CO2, the deactivation is totally reversible; moreover, it is
virtually insensitive to the presence of steam. The role of surface
carbonates has been suspected in the inhibition by CO2 while the
formation of surface copper hydroxides could explain the inhibi-
tion by steam. FTIR studies are in progress to evaluate the strength
of the surface carbonate species on each catalyst.

5. Conclusions

Gold is essentially reduced in the PROX reaction conditions
while CuOx remains in the oxidized form. In the low temperature
domain (T < 120 ◦C) gold appears as more active than copper but
much less selective. The Au-CuOx bimetallic system has an interme-
diary behavior but interestingly, it has a good activity (close to that
of pure gold) and a good selectivity (close to that of pure copper). All
the catalysts present a maximal activity and a gradual decrease of
conversion above 120 ◦C. This phenomenon affects more gold than
copper and gold–copper catalysts. It is due to the reverse water
gas shift reaction which tends to reform CO from hydrogen and
CO2. Gold is more active for this reaction, which explains the more
pronounced decrease in CO conversion on this catalyst. Copper and
gold–copper remains more active in this domain of temperature. An
interesting cooperative effect between gold and copper is observed
when CO2 and H2O are added to the reactants. The deactivation by
CO2 is reversible on Au-CuOx/CeO2 while this catalyst is virtually
insensitive to the presence steam.
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Anexo V – Curvas de Conversão do Oxigênio nos Catalisadores de Cobre e 
Ouro Suportados em Óxido de Cério na Reação de CO-PrOx 

 

 

Figura 6 Curvas de conversão de oxigênio sobre os catalisadores Au/CeO2 (■), CuO
x
/CeO2 (♦) e Au-

CuOx/CeO2 (▲) na reação de CO-PrOx. Condições experimentais: 2% CO, 2% O2, 70% H2, 26% He, 
fluxo total: 100 mL min−1, 100 mg de catalisador. 
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Anexo VI – Resultados de Espectrometria no Infravermelho com Transformada 
de Fourier usando Dióxido de Carbono como Molécula Sonda dos Óxidos de 
Cério e Alumínio 

 
Figura 7 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier usando dióxido de carbono como 
molécula sonda da Amostra Ce2Al (óxido de cério e alumínio contendo 2 mol% de cério). 
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Figura 8 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier da Amostra Ce2Al (óxido de 
cério e alumínio contendo 2 mol% de cério) com dessorção do dióxido de carbono (molécula 
sonda), em diferentes temperaturas. 



213 

 

 

Figura 9 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier usando dióxido de carbono como 
molécula sonda da Amostra Ce5Al (óxido de cério e alumínio contendo 5 mol% de cério). 

 

Figura 10 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier da Amostra Ce5Al (óxido de cério 
e alumínio contendo 5 mol% de cério) com dessorção do dióxido de carbono (molécula sonda) em 
diferentes temperaturas. 
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Figura 11 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier usando dióxido de carbono 
(molécula sonda) da Amostra Ce15Al (óxido de cério e alumínio contendo 15 mol% de cério). 

 

Figura 12 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier da Amostra Ce15Al (óxido de 
cério e alumínio contendo 15 mol% de cério) com dessorção do dióxido de carbono (molécula sonda) 
em diferentes temperaturas. 

10 mbar equilíbrio 
80 mbar 
40 mbar 
10 mbar 
6 mbar 

10 mbar equilíbrio 
 

T. ambiente 
50 °C 
100 °C 
150 °C 
250 °C 
300 °C 



215 

 

 

Figura 13 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier usando dióxido de carbono como 
molécula sonda da Amostra Ce20Al (óxido de cério e alumínio contendo 20 mol% de cério). 

 

Figura 14 Espectros no infravermelho com transformada de Fourier da Amostra Ce20Al (óxido de 
cério e alumínio contendo 20 mol% de cério) com dessorção do dióxido de carbono, molécula sonda, 
em diferentes temperaturas. 
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Anexo VII – Espectros Fotoeletrônicos de Raios X dos Óxidos de Cério e 
Alumínio 

 

 

 

Figura 15 Espectro fotoeletrônico de raios X dos óxidos de cério e alumínio da Amostra Ce2Al (óxido 
misto de cério e alumínio contendo 2 mol% de cério). 

 

 

Figura 16 Espectro fotoeletrônico de raios X dos óxidos de cério e alumínio da Amostra Ce5Al (óxido 
misto de cério e alumínio contendo 5 mol% de cério). 
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Figura 17 Espectro fotoeletrônico de raios X dos óxidos de cério e alumínio da Amostra Ce10Al 
(óxido misto de cério e alumínio contendo 10 mol% de cério). 

 

 

 

Figura 18 Espectro fotoeletrônico de raios X dos óxidos de cério e alumínio da Amostra Ce15Al 
(óxido misto de cério e alumínio contendo 15 mol% de cério). 
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Figura 19 Espectro fotoeletrônico de raios X dos óxidos de cério e alumínio da Amostra Ce20Al 
(óxido misto de cério e alumínio contendo 20 mol% de cério). 
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Anexo VIII – Capacidade de Estocagem de Oxigênio dos Óxidos de Cério e 
Alumínio 

 

 

 

Figura 20 Resultados obtidos nas análises de estocagem de oxigênio da Amostra Ce10Al (óxido de 
cério e alumínio contendo 10 mol% de cério). As barras brancas representam sinal do oxigênio, as 
cinzas do monóxido de carbono e as vermelhas do dióxido de carbono. 

 

 

Figura 21 Resultados obtidos nas análises de estocagem de oxigênio da Amostra Ce5Al (óxido de 
cério e alumínio contendo 5 mol% de cério). As barras brancas representam sinal do oxigênio, as 
cinzas do monóxido de carbono e as vermelhas do dióxido de carbono. 
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Figura 22 Resultados obtidos nas análises de estocagem de oxigênio da Amostra Ce2Al (óxido de 
cério e alumínio contendo 2 mol% de cério). As barras brancas representam sinal do oxigênio, as 
cinzas do monóxido de carbono e as vermelhas do dióxido de carbono. 

 

 

 

Figura 23 Resultados obtidos nas análises de estocagem de oxigênio da alumina. As barras brancas 
representam sinal do oxigênio, as cinzas do monóxido de carbono e as vermelhas do dióxido de 
carbono. 
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Anexo IX – Curvas de Conversão do Oxigênio dos Catalisadores de Ouro 
Suportados nos Óxidos de Cério e Alumínio 

 

 

Figura 24 Curvas de (a) conversão do monóxido de carbono e de (b) seletividade a dióxido de carbono 
(b) em função da temperatura de reação dos catalisadores: (□) Au/Al2O3, (■) Au/CeO2, (♦) Au/Ce2Al, 
(◊) Au/Ce5Al, (●) Au/Ce10Al, (○) Au/Ce15Al e (▲) Au/Ce20Al, em que CeXAl representam os 
óxidos de cério e alumínio e X corresponde às porcentagens molares de cério em cada suporte. 
Condições experimentais: 2% CO, 2% O2, 70% H2 e 26% He, fluxo total: 100 mL min−1, 100 mg de 
catalisador. 


