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RESUMO 

 

Os óxidos de enxofre, principalmente o SO2, são importantes poluentes atmosféricos 
que provocam sérios problemas ambientais. O SO2 pode ser produzido a partir de 
diversas fontes, incluindo fontes naturais. Dentre as fontes antropogênicas, a queima 
de combustível é responsável por cerca de 80% das emissões de SO2. Por essa 
razão, com o intuito de promover a melhoria na qualidade do ar, diversos órgãos 
ambientais desenvolveram programas com legislações específicas para a emissão 
de SO2. A fim de atender às legislações impostas pelos órgãos de controle 
ambiental, as indústrias buscaram formas diversificadas de controlar a emissão ou 
de reduzir a formação de SO2 nos seus processos. Dentre os processos de controle 
de emissão de SO2 destaca-se o processo de adsorção em que óxidos de metais de 
transição são aplicados como adsorventes para SO2. Os óxidos de ferro apresentam 
propriedades importantes que os tornam promissores para o abatimento de SO2 em 
correntes gasosas. Dessa forma, espinélios de ferro e magnésio dopados com Cu e 
Al foram preparados pelo método da combustão a fim de obter materiais de 
dimensões nanométricas. Os difratogramas de raios-X mostraram que para todos os 
materiais foi formada a fase espinélio, majoritariamente, e, que, os íons alumínio 
substituem isomorficamente os íons ferro. Porém, os materiais contendo cobre 
apresentaram fase CuO segregada, confirmado pelas análises de TPR e FTIR 
estrutural. Os perfis de dessorção termoprogramada de CO2 mostraram que a 
incorporação de Al promoveu a formação de sítios básicos e a presença de cobre 
diminui a basicidade do material. Os dados do DRX mostraram que os materiais 
contendo Al apresentaram diâmetro de cristalito menores resultando em melhores 
propriedades texturais (área superficial, diâmetro de poro e diâmetro de partícula), 
enquanto que a presença de cobre apresentou o efeito inverso ao observado para o 
alumínio. Os testes DeSOx mostraram que os materiais dopados com Al 
apresentaram melhores desempenhos, principalmente em altas temperaturas. No 
entanto, os materiais contendo cobre não apresentaram desativação total em 
nenhuma temperatura analisada, estes resultados estão de acordo com as 
propriedades ácido-base avaliadas nos perfis de TPD. Os resultados de DRIFTS-in 
situ evidenciaram que na ausência de oxigênio ocorre a formação de sulfatos e a 
presença de sulfitos foi observada pelos espectros de FTIR pós-teste. Os ensaios de 
adsorção na presença de CO e CO2 sugerem que não há uma competição pelos 
sítios, no entanto, houve deposição de compostos carbonáceos superficiais e 
formação de magnetita a partir de 500°C, confirmados por termogravimetria. As 
análises de EPR mostraram a presença de espécie Fe3+–O–Fe3+ de dimensões 
nanométricas, sugeridos como sítios de adsorção de SO2. O mecanismo proposto 
sugere que o centro redox para a sulfatação pode ser o átomo de ferro presente na 
espécie analisada no EPR, evidenciado pela região de oxidação nos ensaios de 
termogravimetria das amostras testadas. 
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ABSTRACT 

 

Sulfur oxides, especially SO2, are important air pollutants causing serious 
environmental problems. The SO2 can be produced from diverse sources, including 
natural ones. Among the anthropogenic sources, fuel burning is responsible for about 
80% of SO2 emissions. For this reason, several environmental agencies have 
developed programs with specific legislation for the emission of SO2 to promote 
improvements in air quality. In order to take account of the legislation imposed by 
environmental agencies, industries sought diverse ways to control the emission or to 
reduce SO2 formation in their processes. Among the SO2 emission control 
processes, it is possible to highlight the adsorption process in which the transition 
metal oxides are used as SO2 absorbents. The iron oxides have important properties 
that make them promising for SO2 abatement in gaseous streams. Thus, spinels of 
iron and magnesium doped with Cu and Al were prepared by combustion method to 
obtain nanometric materials. The XRD patterns of X-rays show that for all materials 
was formed mainly a spinel phase and that the aluminum ions isomorphically replace 
the iron ions, however, the materials containing copper showed segregated CuO 
phase, which was confirmed by analysis of TPR and FTIR structural. Thermal 
Programmed desorption profiles of CO2 show that the uptake Al promotes the 
formation of basic sites and the presence of copper reduces the basicity of the 
material. The XRD data shows that the materials containing Al have smaller 
crystallite diameter resulting in better textural properties (surface area, pore diameter 
and particle diameter), while the presence of copper has the opposite effect to that 
observed for aluminum. The DeSOx tests showed that the Al-doped materials were 
better, especially at high temperatures. Though the materials containing copper did 
not show complete deactivation analyzed in any temperature, these results are 
consistent with the acid-base properties evaluated in the TPD profiles. In-situ 
DRIFTS results showed that in the absence of oxygen the formation of sulfates 
occurs and the sulfites presence were observed by post-test FTIR spectra. The 
adsorption experiments in the presence of CO and CO2 suggest that there is no 
competition for the sites, however there was deposition of superficial carbonaceous 
compounds and formation of magnetite from 500°C that were confirmed by 
thermogravimetric analysis. EPR analysis showed the presence of species Fe3+–O–
Fe3+ in nanometric dimensions that have been suggested as SO2 adsorption sites. 
The proposed mechanism suggested that the redox center to the sulfatation may be 
the iron atom presented in the analyzed species in the EPR, which was evidenced by 
the oxidation region in the thermogravimetric analysis of the samples tested. 
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1 INTRODUÇÃO 

A poluição atmosférica é fruto da industrialização, da urbanização e da 

utilização intensiva de veículos automotores e uma de suas primeiras manifestações 

está relacionada à combustão incompleta do carvão que gerava partículas em 

suspensão e outros poluentes primários. Ao longo do tempo, a introdução de novos 

combustíveis fizeram surgir outras substâncias poluentes tais como: hidrocarbonetos 

que não foram queimados, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e monóxido de 

carbono. 

Dentre estes,  dióxido de enxofre (SO2) é considerado um dos mais 

importantes poluentes gasosos1 e tem recebido muita atenção nos últimos anos não 

só pelos sérios problemas ambientais e de saúde que provoca, mas, também pelos 

problemas relacionados aos processos industriais. 

O SO2 pode ser produzido por diversas fontes, incluindo fontes naturais, como 

erupções vulcânicas2, e fontes antropogênicas, como os processos das indústrias 

petroquímicas e queima de combustíveis fósseis 3,que transformam os compostos 

organossulfurados, facilmente presentes no petróleo e carvão, em SO2, além de 

outros processos, tais como produção de ácido sulfúrico e de papel e celulose4. 

Porem, é a queima de combustíveis que mais contribui para a emissão de SO2, 

segundo Carvalho Júnior 3, mais de  80% de todo o SO2 lançado na atmosfera por 

fontes não naturais provem da queima de combustíveis. 

Os principais efeitos sobre a saúde devido à exposição a altas concentrações 

do SO2 incluem doenças respiratórias, bronquite, enfisema e o agravamento de 

doenças cardiovasculares. O SO2 é precursor de sulfatos, que incorporados ao 

aerossol atmosférico são associados com a acidificação de corpos d'água, redução 

da visibilidade, corrosão acelerada de edificações, monumentos, estruturas 

metálicas e condutores elétricos5,6. 

Devido a grande quantidade de poluentes liberada na atmosfera, 

principalmente o SO2, a melhoria na qualidade do ar tornou-se uma preocupação 

crescente. Os limites de emissão destes gases é uma importante parte deste 

esforço, e as leis ambientais existentes propõem desafios cada vez mais difíceis 

para regular o controle destas emissões. 

Como efeito desta crescente preocupação, diversos órgãos ambientais 
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internacionais7,8,9 têm despertado interesse em reduzir as emissões de SO2 para a 

atmosfera. A Agência de Proteção Ambiental americana possui um programa 

específico de redução das emissões de SO2 oriundas de plantas de produção de 

energia que está em vigor desde 1997 10. 

No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente instituiu o Programa Nacional de 

Controle da Qualidade do Ar – PRONAR, que tem como objetivo a gestão ambiental 

com foco na qualidade de vida e desenvolvimento econômico e social do país de 

forma ambientalmente segura através da limitação dos níveis de emissão de 

poluentes por fontes de poluição atmosférica. A partir deste programa, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA desenvolveu e publicou várias resoluções 

para os padrões de emissão de poluentes. A Tabela 1 resume os limites de emissão 

de SO2 para várias fontes de acordo com a resolução CONAMA 38211. 

 

Tabela 1. Limites de emissão de SO2 segundo CONAMA 382 11. 

Fonte emissora SO2 (mg/Nm3) 

Geração de calor a partir da combustão de óleo combustível 
(<70 MW) 

2700 

Geração de calor a partir da combustão de óleo combustível 
(>70 MW) 

1800 

Geração de energia elétrica a partir de turbina a gás 
(combustíveis líquidos) 

200 

Fornos e caldeiras queimando gás de refinaria 70 

Regeneradores de FCC 1200 

Caldeira de recuperação - Produção de celulose 100 

Recuperação de chumbo 500 

Fornos de fusão de vidro (gás natural) 1,4a 

Fornos de fusão de vidro (Óleo combustível) 5,0a 

Produção de ácido sulfúrico 2,0b 

Siderurgia - coqueria 800 

Siderurgia - sinterização 600 

Siderurgia - laminação 800 

Siderurgia - pelotização 700 

Siderurgia - central termelétrica 600 

a kg/t.v.s. (tonelada de vidro sinterizado). 
b kg/t de H2SO4 a 100%. 
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A fim de atender às legislações impostas pelos órgãos de controle ambiental, 

as indústrias buscaram formas diversificadas de controlar a emissão ou de reduzir a 

formação de SO2 nos seus processos. Dentre os processos de controle de emissão 

de SO2 destacam-se os processos de hidrodessulfurização (HDS)12,13, 

dessufulrização de gás de combustão (Flue Gas Dessulfurization – FGD)14, o 

processo Claus15  e adsorção. 

1.1 Hidrodessulfurização 

A hidrodessulfurização (HDS) é um processo catalítico amplamente utilizado 

para remover o enxofre dos compostos orgânicos presentes no petróleo através da 

hidrogenação.  

O petróleo contem cerca de 1% em massa de enxofre e os compostos 

sulfurados presentes no petróleo contem mercaptanas, dissulfetos e aromáticos, 

incluindo tiofeno, benzotiofeno e dibenzotiofeno. 

O propósito em se remover o enxofre dos compostos orgânicos é reduzir as 

emissões de SO2 resultantes da queima dos combustíveis. 

Além de reduzir as emissões de SO2, o processo é importante, pois, o 

enxofre, mesmo quando em concentrações extremamente baixas, pode envenenar 

os catalisadores de metais nobres (Pt e Re) nas unidades de reforma catalítica ou 

até mesmo os catalisadores automotivos diminuindo sua eficiência16. 

A Equação 1 resume o processo: 

 

                
        

                     
                 

   (1) 

 

O sulfeto de hidrogênio produzido na unidade de HDS é removido e 

recuperado pela unidade de tratamento de gás por amina e subsequentemente 

convertido a enxofre elementar na unidade de processo Claus. 

 



19 

 

1.2 Processo Claus 

Apesar de não ser considerado como um processo de purificação gasosa, o 

processo Claus é de suma importância nas indústrias de petróleo e gás. O principal 

objetivo é recuperar o enxofre proveniente de gases como H2S, ou mais comumente, 

de correntes ácidas contendo H2S em altas concentrações. Correntes típicas deste 

gás são as provenientes de processos de HDS, descrito anteriormente.  

O processo Claus produz enxofre de alta pureza e a recuperação de enxofre 

destas correntes gasosas pode chegar até 99%15,17. Nesse processo, o H2S é 

convertido a enxofre elementar em dois estágios: catalítico e térmico18. As reações 

químicas de cada estágio são representadas pelas Equações 2 a 4. 

 

                      (2) 

 

      
 ⁄               (3) 

 

      
 ⁄                (4) 

 

Boa parte do enxofre produzido no mundo é oriundo do processo Claus e 

pode ser comercializado para indústrias de  fertilizantes, cosméticos, medicamentos, 

papel e celulose. 

Uma das limitações do processo é a ocorrência de reações paralelas, 

principalmente, devido à presença de CO2 e hidrocarbonetos leves no gás de 

alimentação, resultando na formação de COS e CS2. 

Além disso, apesar da alta eficiência de recuperação de enxofre, os gases de 

saída do processo possuem compostos sulfurosos, tais como: H2S, SO2, COS, CS2 

além do vapor de enxofre, em concentrações muito acima daquelas requeridas pelas 

regulamentações de controle de poluição e requer tratamento antes da emissão para 

a atmosfera. 
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1.3 Dessulfurização de gás de combustão (Flue Gas Dessulfurization – FGD) 

Dentre os processos de remoção de SO2 de correntes gasosas destacam-se 

os processos de dessulfurização de gás de combustão (FGD). Estes processos são 

amplamente utilizados em plantas de produção de energia nos EUA e podem ser 

convencionalmente classificados como regenerável ou não regenerável dependendo 

como o absorvente será processado após a remoção de SO2
19. 

Nas tecnologias não regeneráveis o material absorvente saturado com SO2 

deve ser disposto como resíduo ou reaproveitado como subproduto. No sistema de 

FGD regenerável, o SO2 é extraído do adsorvente para posterior produção de ácido 

sulfúrico ou enxofre elementar, retornando o adsorvente para o processo. Em ambos 

os casos, os sistemas de FGD podem ainda ser classificados como úmido (wet 

scrubbing) e seco (spray-dry scrubbing)20. 

Apesar das classificações, os sistemas de FGD, na sua maioria, utilizam os 

mesmo agentes de remoção de SO2: carbonato de cálcio ou óxido de cálcio. Nesses 

processos, em que são utilizados CaCO3 ou CaO, o efluente contendo SO2 entra em 

contato com o lodo que reage formando sulfato ou sulfito de cálcio. O produto final é 

considerado inerte e o gás purificado pode ser descartado na atmosfera. 

As Equações 5 a 7 mostram as reações química entre o SO2 e o CaCO3 e 

CaO, respectivamente. 

 

                                    (5) 

 

                                       (6) 

 

          
 ⁄                                    (7) 

 

Para ambos agentes, ocorre a formação de sulfito que pode ser oxidado a 

sulfato em uma etapa posterior (Equação 7). 
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1.4 Remoção de SO2 por adsorção 

Apesar dos sistemas de remoção de SO2 descritos anteriormente estarem 

bem estabelecidos nos processos industriais e apresentarem altos níveis de 

eficiência (ver Tabela 2), esses sistemas apresentam ainda desvantagens como 

necessidade de instalações complexas com vários estágios, altos custos de 

investimento e impossibilidade de operação em fontes móveis. 

Aliado a isso, os processos de FGD consomem grandes quantidades de água 

e geram grandes volumes de efluentes. 

 

Tabela 2. Eficiência na remoção de compostos sulfurados. 

Processo Eficiência (%) 

HDS 95 

Claus 95 

FGD 90 – 98 

 

Com o intuito de solucionar essas limitações, diversos estudos foram 

realizados objetivando o desenvolvimento de materiais adsorventes que 

possibilitasse uma remoção eficiente de SO2 utilizando óxidos metálicos. 

Nesse contexto, diversos materiais tem sido avaliados como adsorventes de 

SO2 em correntes gasosas como óxidos de cálcio, magnésio, ferro, cério, cobre e 

alumínio tanto na forma bulk quanto suportados. Estes óxidos são utilizados devido 

as suas propriedades texturais, como porosidade e área superficial relativamente 

altas, e propriedades estruturais como resistência térmica, o que os tornam 

promissores para o abatimento de SO2 em diversas aplicações. 

Os processos de remoção de SOx por adsorção, descritos como processos 

DeSOx, são atribuídos a sistemas de captura de óxidos de enxofre em que ocorrem 

reações destes compostos sulfurados com os materiais empregados no processo. 

As reações envolvidas nos processos DeSOx (Equações 8 e 9) podem levar a 

formação de sulfatos e sulfitos metálicos: 

 

                 (8) 

        
 ⁄             (9) 
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Rodriguez et al.21 demonstraram que a formação de SO4 adsorvido é maior 

que a formação de SO3, como evidenciado no espectro XANES (X-ray Absorption 

Near Edge Structure) na borda K para os diversos óxidos de Ce avaliados (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Espectro XANES na borda K para os óxidos de cério 
21

. 

 

Além de ser uma alternativa na remoção de SOx em correntes gasosas, 

quando comparado aos processos tradicionais, os sistemas DeSOx mostram-se 

também eficazes em processos catalíticos em que os óxidos de enxofre podem levar 

a desativação dos catalisadores. 

A literatura relata diversos trabalhos 22,23,24 em que se aplica o DeSOx para 

remoção de SO2 antes do processo de redução catalítica seletiva de NOx (SCR –

Selective Catalytic Reduction). Nas condições das reações de SCR, o SO2 é oxidado 

a SO3 e deve ser removido antes de entrar em contato com o catalisador para evitar 

o envenenamento por enxofre. Nesse caso, os materiais DeSOx devem ter 

estabilidade térmica para que os compostos sulfurados formados não decomponham 

liberando SO2 novamente no sistema. 
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Scherier22 e Dathe23 propuseram materiais DeSOx baseados em alumina, 

levando em consideração suas propriedades texturais e, principalmente, a alta 

estabilidade térmica dos sulfatos formados. 

Há interesse também no desenvolvimento de materiais DeSOx para remoção 

de SOx em reações de shift. Os catalisadores das reações de LTS (Low 

Temperature Shift) e HTS (High Temperature Shift) são extremamente sensíveis ao 

envenenamento por compostos sulfurados, principalmente, o SO2 que pode levar a 

formação de sulfatos e sulfetos 25. 

Além disso, o desenvolvimento de materiais para controle de emissão de SOx 

no processo de FCC (Fluid catalytic cracking) tem despertado bastante interesse. 

Durante o processo de regeneração do catalisador de FCC grande quantidade de 

SOx é formada e liberada para a atmosfera. Então, é necessário remover os 

compostos sulfurados formados nos regeneradores para diminuir os níveis emitidos 

para a atmosfera. 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta tese é o desenvolvimento de materiais para remoção 

de SO2 de correntes gasosas. 

Os objetivos específicos são: 

 

 Preparar materiais utilizando ferritas de magnésio dopadas com cobre 

e/ou alumínio para a remoção de SO2 em altas temperaturas; 

 Caracterizar os materiais preparados e após os testes visando o 

entendimento da estrutura e a relação desta com a eficiência na 

remoção de SO2; 

 Testar esses materiais como adsorvente de SO2 em correntes 

gasosas; 

 Estudar o mecanismo de adsorção do SO2 nestes materiais; 
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3 O ESTADO DA ARTE 

3.1 Panorama da produção científica 

O panorama da produção cientifica sobre o tema “SO2” foi elaborado a partir 

de um levantamento bibliográfico direto na base de dados Web of Knowledge 26 que 

incorpora as principais bases de dados internacionais para produção científica (Web 

of Science) e de patentes (Derwert Innovations Index). A pesquisa foi realizada 

sobre publicações nos últimos 20 anos e abrangeu alguns termos de busca 

relacionados ao tema principal, SO2, mostrados na Tabela 3. Foram identificadas um 

total de 3.470 publicações, destas, 2.335 são publicações científicas e 1.135 

patentes. É importante frisar que os dados obtidos foram filtrados pelo domínio de 

pesquisa “Science Technology” eliminando as entradas referentes aos domínios de 

artes e saúde. 

Para direcionar a pesquisa os termos da estratégia de busca utilizados foram 

“SO2” e “removal” aplicando o operador booleano AND. Para filtrar os resultados foi 

incorporado o termo “adsorption” também com o operador booleano AND. 

 

Tabela 3. Termos utilizados no levantamento bibliográfico. 

Termos da 
estratégia de 

busca 

Número de 
publicações (Web 

of Science) a 

Número de patentes 
(DerwentInnovations 

Index) a 

Razão publicação 
científica / patente 

SO2 removal 2.335 1.135 2,06 

SO2 removal 
adsorption 

520 144 3,61 

a 
Resultado da estratégia de busca utilizando o operador booleano AND e eliminando os documentos 

em duplicata. 

 

A Figura 2 apresenta a evolução do número de publicações científicas nos 

últimos 20 anos, excluindo as patentes. 
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Figura 2. Evolução de publicações nos últimos 20 anos. 

 

 

Nota-se um aumento no número de publicações sobre o tema SO2 removal 

durante o decorrer do período de tempo selecionado. Nesse período, houve uma 

maior conscientização sobre os problemas ambientais e com isso, as legislações 

tornaram-se mais rigorosas, incentivando várias pesquisas sobre processos que 

gerassem uma menor quantidade de poluentes, assim como, processos para 

remoção de SO2. Considerando os anos de 1994 e 2012, observa-se que o número 

de publicações quase que triplicou, indicando que o tema continua atual e de grande 

importância no cenário mundial. A pesquisa foi realizada em meado de 2013 e, por 

isso, para esse ano é observado uma diminuição no número de publicações. 

A Figura 3 mostra os resultados da análise das 2.335 publicações científicas 

classificada por país de origem dos autores. É possível notar que a China lidera o 

ranking de publicações no tema, com um total de 641 publicações, seguidos dos 

Estados Unidos e Japão com 420 e 243 publicações, respectivamente. 

O Brasil figura apenas na 24° posição, de um total de 34 países, com um 

número reduzido de publicações, 15, em comparação aos países que mais 

publicaram no período analisado. 
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Figura 3. Publicações científicas sobre o tema SO2removalpor país de origem dos autores: 1994-

2013. 

 

Analisando o conjunto das 2.335 publicações científicas organizadas por área 

de concentração (Figura 4) constata-se que um percentual significativo (55%) 

associa-se às engenharias, com destaque para Engenharia Química que possui 

cerca de 26% de entradas para todas as publicações. As áreas de Química e 

Ciências Ambientais, também apresentam grande número de publicações. 

 

 

Figura 4. Publicações científicas classificadas por área de concentração. 
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Estas observações indicam que as pesquisas estão orientadas para as 

demandas oriundas das indústrias, principalmente, para questões relacionadas ao 

ambiente. 

Os resultados do levantamento de patentes permitiram identificar as principais 

áreas de especialização e analisar os resultados em função dos códigos da 

International Patent Classification (IPC), revelando as subclasses IPC, o que permite 

o monitoramento posterior da evolução da propriedade intelectual deste tema para 

os próximos anos. 

Foram encontradas 1.135 patentes relacionadas ao tema “SO2 AND removal”. 

A Tabela 4 mostra o conjunto das patentes levantadas relacionadas de acordo com 

as principais áreas de especialização classificadas pelo próprio sistema de 

indexação da Derwent Innovations Index. 

 

Tabela 4. Classificação das patentes relacionadas ao tema “SO2 AND removal” por área de 

conhecimento. 

Áreas (%) 

Química 98,6 

Engenharia 46,2 

Farmacologia e Farmácia 42,8 

Ciência dos polímeros 31,0 

Instrumentos e Instrumentação 21,4 

Energia e Combustíveis 13,0 

Ciência dos Materiais 4,6 

Biotecnologia 3,0 

 

Observa-se que os percentuais significativos referem-se às áreas de química 

(98,6%) e engenharia (46,2%). Estes resultados corroboram com os dados 

analisados na Figura 4, indicando mais uma vez que os esforços dos grupos de 

pesquisa estão direcionados para sanar os problemas enfrentados pelas indústrias. 

É importante ressaltar que uma dada patente pode ser classificada em mais de uma 

área de conhecimento, o que explica os valores de percentuais mostrados na Tabela 

4. 
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Quando a pesquisa é refinada utilizando o operador booleano AND para o 

termo adsorption são encontradas 2.128 publicações, sendo 1.192 de publicações 

científicas e 1.191 patentes. Este resultado mostra que a razão patente/publicação 

científica é aproximadamente 1 (Tabela 1), uma razão alta que indica que a cada 

artigo científico publicado uma patente é depositada. 

 

  

(a) (b) 

Figura 5. Evolução de publicações (a) e patentes (b) nos últimos 20 anos utilizando o 

operador booleano AND para o termo Sulphur Dioxide Removal. 

 

A Figura 5 mostra a evolução das publicações e patentes para o período de 20 

anos. É possível observar uma curva ascendente nos dois gráficos, indicando que o 

subtema também está em evidência. 

Restringindo mais a pesquisa, incluindo o termo “SO2 adsorption” e o 

operador booleano AND, foram encontrados 195 trabalhos. Deste total, 188 são 

publicações científicas e apenas 7 patentes encontradas. O número reduzido de 

patentes indica que este tema ainda não foi amplamente explorado, mostrando que 

há boas perspectivas para o desenvolvimento de artigos científicos e depósito de 

patentes, já que a razão patente/publicação (Tabela 3) é bem reduzida, quando 

comparado com as outras estratégias de pesquisa. 
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3.2 Propriedades Físicas, Químicas e Espectroscópicas do SO2 

A molécula de SO2 apresenta geometria angular, com ângulo de ligação 

aproximadamente 119°, em que os átomos de oxigênio estão ligados 

equivalentemente ao átomo de S como mostra a Figura 6. 

 

 

Figura 6. Estrutura da molécula do SO2. 

 

Esse tipo de estrutura molecular, simétrica não linear, pertence ao grupo de 

simetria C2v com 3N-6 modos normais de vibração (N = números de átomos), o que 

resulta em 3 modos distintos de vibração, como podem ser observados na Figura 

727. 

 

 

Figura 7. Modos normais de vibração da molécula de SO2. Adaptado de 
27

. 

 

Essas vibrações são ativas tanto no infravermelho quanto na espectroscopia 

Raman. As frequências vibracionais para o SO2 estão listadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Frequências vibracionais para o SO2
27

. 

Estado ᶹ1 (cm-1) ᶹ2 (cm-1) ᶹ3 (cm-1) 

gás 1151 518 1362 

Sólido (-180°C) 1147 1521 
1330 

1308 

Solução aquosa 1157 - 1332 
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Os estudos de infravermelho são fundamentais para a elucidação do 

fenômeno de adsorção de SO2 em qualquer material. A literatura relata diversos 

trabalhos utilizando várias técnicas de infravermelho para avaliar os mecanismos de 

adsorção 14,28,29,30,31 e de envenenamento de catalisadores por SO2 
32,33,34,35,36. 

A relação entre o espectro de infravermelho e a simetria dos complexos dos 

sulfatos, formados após a adsorção do SO2, está bem estabelecida na literatura 27 

permitindo associar a simetria molecular com o número e a posição das bandas que 

aparecem nos espectros de infravermelho para as espécies sulfatos. 

Person e Löygren 37 demonstraram que em meio aquoso a interação entre 

sulfato e goetita apresenta um espectro de infravermelho com duas bandas 

caracterizadas como estiramento simétrico não degenerado, ʋ1, e estiramento 

assimétrico triplamente degenerado, ʋ3. Hug 38 e Peak e colaboradores 39 

observaram em seus trabalhos que, como um ânion livre em solução, o sulfato tem 

simetria tetraédrica e, portanto, pertence ao grupo de simetria Td. Para esta simetria 

espera-se que a banda ʋ3 apareça aproximadamente em 1100 cm-1 e a banda ʋ1 

deve estar centrada em torno de 975 cm-1. No entanto, por efeito de distorções 

eletrostáticas, quando o sulfato está ligado a um centro metálico a simetria é 

alterada e como resultado a banda ʋ3 se divide em mais de um pico e pode 

deslocar-se de sua posição esperada para maiores ou menores número de onda. 

Para o caso do sulfato estar ligado de forma monodentada a um centro 

metálico superficial, o complexo formado gera uma simetria pertencente ao grupo 

C3v, resultando na divisão da banda ʋ3 em dois picos, enquanto que a posição da 

banda ʋ1permanece inalterada. 

Se o complexo formado na superfície for bidentado a simetria se altera 

novamente e a estrutura agora pertence ao grupo C2v e a banda ʋ3 agora divide-se 

em três bandas entre 1050 e 1250 cm-1 enquanto que a ʋ1 desloca-se para número 

de onda maior.  

Estes estudos contribuem significativamente para a elucidação das interações 

do SO2 na superfície dos materiais. A Figura 8 exemplifica a relação entre a simetria 

dos complexos superficiais e os espectros de infravermelho esperados para cada 

espécie. 

A interação do SO2 com os materiais depois de adsorvido pode levar a 

formação também de sulfitos metálicos. A espécie SO3
2- pertence ao grupo de 

simetria C3v e, portanto, apresenta quatro modos de vibração que são ativos tanto no 
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Raman quanto no infravermelho 27. A Figura 9 mostra os modos de vibração para a 

espécie sulfito e seus respectivos números de onda 27. 

 

 

Figura 8. Relação entre simetria e espectro para adsorção de sulfatos. Adaptado de 39. 

 

As bandas de vibração ʋ1 e ʋ3 apresentam valores de frequências próximos e, 

consequentemente, as bandas de vibração característicos para estes modos de 

vibração usualmente aparecem como uma única banda forte e larga 27. 

 

 

Figura 9. Modos normais de vibração de moléculas piramidais XY3. Adaptado de 40. 



33 

 

O SO2, por se tratar de um ácido de Lewis41, possui uma tendência em 

interagir mais fortemente com óxidos com características básicas, o que direciona a 

escolha dos materiais empregados nos processos DeSOx.  

Lowell e colaboradores 42 avaliaram dezenas de óxidos metálicos levando em 

consideração vários fatores, incluindo, principalmente, os dados termodinâmicos das 

reações de decomposição de sulfito e sulfato. Os resultados deste estudo indicaram 

que os óxidos de AI, Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hf, Ni, Sn, Th, Ti, V, U, Zn, e Zr são os 

mais promissores para a aplicação na remoção de SO2 de correntes gasosas. 

3.3 Interação do SO2 com óxidos metálicos 

A forma com que o SO2 interage com o adsorvente é de extrema importância, 

principalmente, para propor o mecanismo de adsorção e, dessa maneira, identificar 

e/ou produzir o melhor material para aplicação em sistemas de remoção de SO2. 

Dessa forma, o entendimento de como e onde o dióxido de enxofre interage foi e 

ainda é objeto de estudo de muitos grupos de pesquisa32,33,37,40. 

Há inúmeros trabalhos na literatura32,33,37,40 que estudam grande variedade de 

compostos para a remoção de SOx em diversos gases, principalmente os gases de 

combustão. Nesse contexto, do ponto de vista industrial, o material ideal para ser 

aplicado em sistemas de remoção de SOx deve apresentar algumas características 

importantes, dentre elas, alta estabilidade térmica/física/química, capacidade para 

regeneração, índice de remoção em torno de 100% além de afinidade para reação 

com SOx. 

Historicamente, os materiais mais aplicados na remoção de SOx são os 

óxidos básicos tais como CaCO3 e CaO, discutidos anteriormente. No entanto, as 

limitações na aplicação destes compostos levaram a busca por materiais alternativos 

para a remoção de SOx e, nessa perspectiva, os óxidos de alumínio e ferro 

ganharam importância e diversos estudos foram realizados para estes materiais. 

3.3.1 Óxidos de alumínio 

A utilização de compostos de alumínio tem despertado interesse 
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principalmente pela alta estabilidade térmica e elevada área superficial apresentada 

pelos seus óxidos. Entretanto, o sulfato de alumínio formado requer alta temperatura 

para regenerar o óxido e, dessa forma, os óxidos de alumínio são empregados como 

suporte em que outros metais ou óxidos são incorporados para melhorar a eficiência 

na remoção de SOx. 

Em seus trabalhos, Karge e Dalla Lana 43 avaliaram alumina impregnada com 

CuO expondo este material em atmosfera contendo SO2 e observaram que os 

espectros de infravermelho da alumina mostravam bandas que foram atribuídas a 

SO2 adsorvido fracamente e fortemente. Estudos com diversas moléculas sonda 

(H2O, NH3 e BF4) mostraram que a adsorção de SO2 em alumina ocorre tanto em 

sítios básicos como em sítios ácidos e que em sítios básicos a interação é forte.  

Mitchell e colaboradores 29 mostraram que essa interação do SO2 acontece 

primeiramente pela quimissorção em sítios básicos formando sulfitos que 

posteriormente são convertidos a sulfatos na presença de oxigênio e em altas 

temperaturas. 

Waqif e colaboradores 44 observaram que o cobre atua como promotor na 

oxidação de SO2 adsorvido na superfície formando SO3 que reage imediatamente 

com o suporte formando as espécies sulfato. Em outro estudo, Yoo et. al. 45 

identificaram que a sulfatação promovida pelo cobre ocorre não só em função da 

quantidade de cobre presente no material, mas, também, pela temperatura de 

adsorção. Além disso, observaram que há três tipos de sulfatação (Figura 10): 

sulfatação superficial, ocorre em teores de Cu entre 2 e 11% em temperaturas que 

variam entre 250° e 350°C, e sulfatação bulk em dois níveis, menos profunda que 

ocorre com teores de Cu de até 4% em massa em temperaturas entre 350° e 600° e 

sulfatação bulk mais profunda em teores de Cu acima de 6% em temperaturas mais 

altas entre 450° e 600°C. 

A utilização dos óxidos de alumínio para remoção de SO2 gerou algumas 

patentes importantes. A Standard Oil Company detêm duas patentes 46,47 que aplica 

óxidos de alumínio com diversos metais ou óxidos metálicos na remoção de dióxido 

de enxofre presente em gases de combustão, principalmente, os gases oriundos de 

regeneradores de FCC. Os inventores relatam ainda que estes materiais são 

eficientes também na remoção de particulados e abatimento de NOx. 

A Texaco depositou uma patente 48 para o controle de emissão de SOx 

utilizando alumina dopada com potássio e tório. Neste trabalho é relatado que os 
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materiais, operando nas condições dos gases de saída do regenerador de FCC, 

aproximadamente 5000 ppm de SOx e uma temperatura próxima de 700°C, 

obtiveram uma taxa de remoção de SOx de cerca de 92% indicando que este 

material é eficiente no controle de emissão de SOx em plantas de FCC. 

 

 

Figura 10. Efeito da temperatura e teor de cobre na sulfatação. Adaptado de 45. 

 

Dathe e colaboradores 23 observaram que se o processo DeSOx for 

conduzido em baixas temperaturas e concentrações baixas de SO2, altas taxas de 

remoção poderão ser alcançadas. Observaram ainda que o vapor d’água contribui 

significativamente para a eficiência do processo e atribuíram essa observação ao 

fato de que a água favorece a formação de sulfatos bulk. 

Uma possível rota para diminuição do teor de SOx é a remoção in situ durante 

o processo de regeneração dos catalisadores de FCC. Entretanto, os materiais a 

serem empregados nestas condições devem apresentar vários requisitos, tais como: 

alta estabilidade térmica, facilidade para oxidar o SO2 a SO3, formação de sulfatos 

estáveis nas condições do regenerador, possibilidade de regeneração do material 

além de não influenciar negativamente no processo de craqueamento. 

Nesse cenário, materiais com os aluminatos de magnésio foram bastante 

estudados 49,50,51,52 e amplamente aplicados 53,54,55 nos processos DeSOx. Yoo e 



36 

 

colaboradores50 avaliaram materiais baseados em óxidos de magnésio e alumínio 

para remoção de SOx em regeneradores de FCC. Nas condições do teste o material 

com excesso de alumina apresentou menores valores de remoção de SO2 

comparado aos demais materiais, principalmente o aluminato de magnésio. Para 

Yoo, o espinélio de alumínio e magnésio proporciona uma estrutura (–O–Mg–O–Al–

O–) de modo a que a molécula de SO3 pode ser facilmente captada na forma de 

sulfato na superfície do espinélio. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Buchanan et al.52. Neste trabalho, 

vários materiais foram comparados focando principalmente a regeneração por H2 

demonstrado pelo esquema na Figura 11. 

 

 

Figura 11. Processo de remoção de SOx, esquema de adsorção e regeneração. Adaptado de 52. 

 

O objetivo é que o material DeSOx remova o SOx nas condições oxidantes do 

regenerador de FCC  e libere H2S no riser (reator de craqueamento) que possui uma 

atmosfera altamente redutora. No entanto, não é descartada a formação de SO2 no 

processo de regeneração, como mostram as equações 10 e 11: 

 

MSO4 + H2 MO + SO2 + H2O             (10) 

 

MSO4 + 4H2 MO + H2S + 3H2O     (11) 

 

A incorporação de promotores como CeO2, vanádio, ferro e cromo nos 

aluminatos de magnésio mostrou que estes metais apresentaram redução 

significativa na formação de SO2 no processo de regeneração (Equação 10) 56,57. 
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3.3.2 Carvão Ativado 

Devido ao baixo custo e altos valores de área superficial, o carvão ativado 

tem sido bastante aplicado nos processos que envolvem DeSOx58,59,60. 

As propriedades texturais dos carvões ativados, tais como: tamanho de poro, 

volume de poro e área superficial, tem influência significante na adsorção de SO2
60. 

Para Martyniuke Wiqckowska61 os carvões com as melhores propriedades para 

remoção de SO2 são obtidos em altas temperaturas de ativação, aproximadamente 

700°C. Para estes materiais a adsorção máxima em temperatura ambiente foi de 

130 mg/g e o acréscimo na temperatura de adsorção leva a uma diminuição na 

capacidade de remoção de SO2, independente do tipo de carvão e da temperatura 

de ativação. 

A incorporação de metais como cobre, vanádio, ferro, potássio e cálcio em 

carvões resulta em aumento da capacidade de adsorção de dióxido de enxofre 

quando submetidos em temperaturas mais altas quando comparado ao carvão 

ativado puro. Segundo Alvarez-Merino 62,a impregnação dos metais no carvão 

diminui a microporosidade dos carvões originais levando a diminuição da 

capacidade de adsorção de SO2. No entanto, os materiais impregnados levam à 

formação dos sulfatos metálicos em temperaturas mais altas, aumentando a 

capacidade de adsorção. 

O processo de regeneração dos materiais sob fluxo de nitrogênio e alta 

temperatura, 600 °C, leva a diminuição da capacidade de remoção de SO2 devido a 

deposição de enxofre fortemente adsorvido na superfície dos carvões 62,63. 

Diversos trabalhos 64,65,66 mostram que a impregnação de carvões ativados 

com óxidos metálicos, tais como: CuO, CeO2, Fe2O3, V2O5aumentam 

consideravelmente a quantidade de SO2 adsorvida. Tseng et. al. 65 demonstraram 

que os materiais impregnados por esses óxidos apresentaram performance superior 

aos adsorventes tradicionais de CuO/Al2O3. 

Apesar dos adsorventes preparados com carvão ativo apresentarem baixo 

custo e capacidades de remoção de SO2 relativamente altas, estes materiais são 

significativamente afetados pela temperatura, diminuindo a quantidade de SO2 

adsorvida limitando a utilização. Além disso, estes materiais não podem ser 

aplicados em condições oxidantes, como os gases de saída de um regenerador de 

FCC, levando a formação de CO e CO2 oriundos da combustão do carvão. 
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3.3.3 Óxidos de ferro 

Os óxidos de ferro apresentam propriedades eletrônicas, magnéticas e 

espectroscópicas que são determinadas pelos elétrons 3d presentes nos íons Fe 

67,68,69. Estas propriedades são importantes e levaram vários grupos de pesquisa a 

estudar os óxidos de ferro em diversas aplicações e, dentre elas, em processos 

DeSOx. 

Alguns autores observaram que os óxidos de ferro presentes em particulados 

apresentavam atividade em oxidar o SO2 da atmosfera formando sulfatos34,70 e esta 

capacidade segue a seguinte ordem: α-Fe2O3>γ-Fe2O3> Fe3O4 
34. Nas condições 

observadas, a presença de oxigênio influenciou consideravelmente a atividade a 

SO2 bem como a morfologia superficial das partículas de óxido de ferro. 

Resultados semelhantes foram observados por De Santis e Ferrari apud 

Rodriguez e Fernández-García14 em que os óxidos de ferro (III), principalmente 

Fe2O3, com dimensões nanométricas apresentam atividade a SO2 superior quando 

comparado aos materiais bulk. Este fato está relacionado a heterogeneidade 

superficial dos cristais que apresentam vacâncias de oxigênio e defeitos de 

superfície. Este comportamento observado leva a formação de S e SO3 superficiais, 

além do SO2 adsorvido. 

Zhao e colaboradores 49 também concluíram que os materiais de dimensões 

nanométricas apresentaram melhores resultados na remoção de SO2. Os 

pesquisadores prepararam nanoesferas de MgFe2O4 com diâmetro entre 300 e 400 

nm com alta área superficial pela rota hidrotérmica e compararam com materiais 

preparados pelo método da coprecipitação. Observaram por XPS e FTIR a presença 

de espécie sulfito e sulfato superficiais e que a oxidação de sulfito a sulfato ocorre 

simultaneamente à redução de Fe3+ a Fe2+. 

Em seus estudos YOO et al. 57 avaliaram materiais baseados em aluminatos 

de magnésio em que o teor de ferro incorporado na estrutura do espinélio foi 

aumentado até que se formasse uma ferrita de alumínio e magnésio, MgAl2-xFexO4 

(0 ≤ x ≥ 2). Foi observado que o ferro promove uma estabilidade nos materiais após 

vários ciclos de teste. 

Além disso, os pesquisadores observaram uma relação direta entre a 

quantidade de ferro no material e a capacidade de remoção de SOx, como mostra a 
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Figura 12, em que a medida que aumenta o valor de X, ou seja, o teor de ferro no 

material, aumenta a atividade a SOx. 

Em outro estudo, Podwórny et al 71 avaliou ferritas, cromitas e aluminatos de 

magnésio em atmosferas contendo SO2 e O2 em altas temperaturas e observou que 

os espinélios de ferro e magnésio apresentaram os melhores resultados para 

adsorção de SO2. 

O processo de interação do SO2 em óxidos parece ocorrer em duas etapas, 

segundo Wang e colaboradores 72, a formação de sulfatos ocorre em duas etapas, 

primeiro o dióxido de enxofre interage com oxigênio da rede formando sulfitos 

superficiais que posteriormente reagem com oxigênio adsorvido em vacâncias, como 

pode ser observado no esquema mostrado na Figura 14. 

 

 

Figura 12. Efeito do teor de ferro na atividade a SOx. Adaptado de 57. 

 

Para os autores, é necessário que os óxidos de ferro apresentem a vacância 

de oxigênio na rede para que haja a formação de sulfatos. Além disso, o processo 

de adsorção/oxidação de SO2 envolve elétrons de condução. Para avaliar as 

valências químicas e os ambientes de coordenação durante os processos de 

adsorção de SO2 foi utilizada a espectroscopia Mössbauer. 

A amostra foi submetida a uma atmosfera contendo SO2 e O2 e 

posteriormente reduzida com H2. Os espectros Mössbauer indicaram a presença de 

Fe3+ e Fe2+ em sítios tetraédricos e Fe2,5+ que é consequência da existência da fase 

espinélio, Fe3O4. No entanto, quando a amostra foi reduzida por H2 sem adsorção 

prévia de SO2, não foram encontradas as bandas relativas a fase Fe3O4. Indicando 
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portanto, que a fase Fe3O4 provavelmente é a espécie ativa durante a adsorção 

oxidativa de SO2. 

3.4 Mecanismos de adsorção de SO2 

Poucos trabalhos têm sido publicados na literatura sobre a cinética e do 

mecanismo do processo de adsorção oxidativa de SO2. O mecanismo é ainda um 

ponto de muita controvérsia na literatura. 

Em seus estudos WANG et al72 avaliaram a condutividade elétrica dos 

materiais durante as etapas de adsorção e de regeneração e observaram que com a 

elevação da pressão parcial de SO2 e consequente aumento na adsorção, notaram 

um aumento da condutividade elétrica do material devido à ocorrência da seguinte 

reação: 

 

SO2(g) + O2-(rede)  SO3
-(adsorvido) + e-    (12) 

 

Dessa forma, o SO2 adsorve no oxigênio da rede liberando elétrons de 

condução para vacâncias de oxigênio, aumentando a condutividade elétrica. O 

esquema descrito pela equação 12 está mostrado na  Figura 13. Estes resultados 

indicam que, na ausência de oxigênio, apenas espécies sulfito serão formadas. 

 

 

Figura 13. Esquema para adsorção de SO2. () representa uma vacância de oxigênio; (M) 

representa Al
3+

 ou Mg
2+

. Fonte 72. 

 

Quando o oxigênio foi adsorvido pelo material, notou-se uma diminuição na 

condutividade elétrica. Indicando que os elétrons aprisionados nas vacâncias 

poderiam interagir com o oxigênio, segundo as equações 13 e 14: 
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½ O2(g) +   
 
 O-

(adsorvido) +  
      (13) 

 

O-
(adsorvido) +  

 
 O2-

(adsorvido)     (14) 

 

Em que   
  e   

  representam vacâncias com 2 e 1 elétrons aprisionados, 

respectivamente. 

Os resultados de infravermelho in situ mostraram que na ausência de 

oxigênio foram observadas apenas as espécies SO2 adsorvidas e SO3 nos materiais 

avaliados. Quando a amostra era submetida a adsorção de SO2 na presença de 

oxigênio, foram observadas bandas características de sulfatos. A Figura 14 

representa o esquema de formação de sulfatos. 

 

 

Figura 14. Esquema da reação de formação de sulfato ( ) representa uma espécie adsorvida de 

oxigênio; (M) representa Al
3+

 ou Mg
2+

. Fonte 72. 

 

Os estudos das espécies formadas na redução por H2 por espectroscopia 

Mössbauer e infravermelho in situ indicaram que o hidrogênio atacaria primeiro a 

ligação S–O–Fe para capturar o oxigênio levando a formação de uma vacância de 

oxigênio e à redução das espécies de ferro e produzindo H2S e água. 

De acordo com os resultados, os autores então propuseram o detalhado na 

Figura 15. 

Centi e Perathoner 73,74 avaliaram em seus trabalhos a adsorção de SO2 em 

materiais do tipo hidrotalcita dopados com cobre e magnésio em alta velocidade 

espacial e baixa concentração de SO2. 
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Figura 15. Mecanismo da adsorção oxidativa de SO2 e decomposição redutiva. ( ) representa uma 

espécie adsorvida de oxigênio; (M) representa Al
3+

 ou Mg
2+

; (Fe*) íon ferro reduzido e () vacância 

de oxigênio. Fonte 72. 

 

Os autores observaram que existem etapas reversíveis e irreversíveis na 

adsorção oxidativa de SO2. De acordo com os resultados de termogravimetria 

(Figura 16) foi observado duas regiões de adsorção de SO2 indicadas por A e B, e 

imediatamente após interromper o fluxo de SO2 ocorre dessorção, indicado por C. 

Portanto, segundo os autores, existe um equilíbrio reversível na quimissorção de 

SO2. No entanto, a taxa de dessorção é consideravelmente inferior à taxa de 

adsorção, indicando que há uma segunda reação competitiva na superfície dos 

materiais, a reação de oxidação de SO2 a SO3. 

As espécies oxidadas difundem-se para o interior do material de forma 

irreversível como mostrado no esquema da Figura 17. 
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Figura 16. Avaliação termogravimétrica da adsorção de SO2 nos materiais a 500°C. Na inserção, taxa 

de adsorção ou dessorção de SO2 calculados para os pontos A, B ou C. Adaptado de 74. 

 

Portanto, segundo os autores, o mecanismo envolvido na remoção do SOx é 

muito complexo e pode ocorrer por duas rotas diferentes e simultâneas. A primeira 

envolve a quimissorção e oxidação reversíveis a SO3, seguido da reação com os 

sítios superficiais de Brönsted, formando espécies sulfato. A segunda ocorre pela 

reação direta do SO2 com os sítios superficiais de Brönsted levando a formação de 

espécies sulfito que posteriormente é oxidado a sulfato. O esquema da Figura 17 

mostra as duas rotas reacionais concorrentes. 

 

 

Figura 17. Esquema das reações possíveis durante a adsorção de SO2. Fonte73. 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 Preparação dos Materiais 

Os materiais foram preparados pelo método da combustão a fim de se obter 

um material de fórmula (Mg)/CuxFe3-x-yAlyO4, em que os teores de Mg foram 

calculados subtraindo o teor de Cu e ou Al.  

Dessa forma, as amostras foram preparadas utilizando o método da 

combustão, por se tratar de uma técnica simples e eficiente para a obtenção de 

materiais óxidos de dimensão nanométricas e de propriedades físicas e químicas 

desejáveis 75,76. A Tabela 7 mostra os catalisadores preparados e seus respectivos 

códigos. 

 

Tabela 6. Composição nominal dos catalisadores preparados por combustão. 

Código Composição nominal 

MF MgFe2O4 

MCF Mg0,5Cu0,5Fe2O4 

MFA MgFe1,5Al0,5O4 

MCFA Mg0,5Cu0,5Fe1,5Al0,5O4 

 

 

Os nitratos (ACROS) de ferro (Fe(NO3)3. 9H2O), cobre (Cu(NO3)2. 3H2O), 

alumínio (Al(NO3)3. 9H2O) e magnésio (Mg(NO3)2. H2O), foram usados como fonte 

dos cátions e uréia foi usada como combustível. Os nitratos foram pesados para 

obter as composições desejadas, e triturados com uma quantidade estequiométrica 

de uréia (SYNTH) em uma cápsula de porcelana, até obter uma pasta de aparência 

homogênea que, posteriormente, foi colocada em uma mufla previamente aquecida 

a 400°C onde ocorreu a reação auto-propagante (combustão). Após a combustão, a 

mistura permaneceu na mufla por cerca de 30 minutos a uma temperatura de 500°C. 

O sólido obtido foi triturado e peneirado a 100 mesh. 

Durante a preparação foi observado aumento na temperatura da mufla, que 

marcou até 600°C. Isso já era esperado já que para esse tipo de reação as 

temperaturas alcançadas ficam em torno de 900°C a 1000°C, dependendo do 



45 

 

combustível utilizado 75,77,78. Entretanto, essas temperaturas não permanecem por 

muito tempo. 

4.2 Caracterização dos Materiais 

4.2.1 Análise Elementar por Espectrometria de Raios-X por Dispersão de Energia 

(EDX) 

Com a finalidade de verificara composição real dos catalisadores, foi utilizada 

a técnica analítica de fluorescência de raios-X por dispersão de energia (EDX). A 

técnica tem sido amplamente utilizada, principalmente, por não ser destrutiva e por 

permitir uma análise multielementar, além de ser um método de alta velocidade 

analítica. 

Para esta análise, foi utilizado um espectrômetro de raios-X com dispersão de 

energia, marca Shimadzu, modelo EDX-720, com fonte de radiação de ródio. 

Os materiais foram analisados quantitativamente utilizando curvas de 

calibração para cada elemento. Os padrões utilizados foram preparados por mistura 

física dos óxidos padrões de cada metal, previamente pesados em quantidades 

definidas para cada ponto da curva. 

4.2.2 Estudo da Cristalinidade por DRX 

A análise qualitativa das estruturas químicas presentes nos materiais foi 

realizada por difratometria de raios-X. Os difratogramas de raios-X permitem 

observar a cristalinidade dos materiais obtidos por combustão. 

Os difratogramas dos catalisadores foram obtidos em um aparelho Shimadzu, 

modelo XRD-6000, que opera com uma radiação CuK a uma tensão de 40kV, uma 

corrente de 30 mA e um monocromador de grafite, obtidos numa faixa de 5 a 80º 

(2) numa velocidade de 2º.min-1 em escala de 10.000 cps. 

O tamanho de cristalito foi calculado pelo alargamento da linha de difração de 

raios-X de acordo com a equação de Scherrer 79: 
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B

D




cos

9,0 


          (15) 

em que, 

D é o tamanho de cristalito; 

 é o comprimento de onda da radiação utilizada (1,5418Å); 

 é o ângulo de Bragg; 

 é a largura a meia altura. 

4.2.3 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) 

A espectroscopia na região do infravermelho foi utilizada no estudo da 

estrutura primária dos materiais. As análises dos materiais preparados foram 

realizadas utilizando a técnica das pastilhas de KBr. As amostras foram submetidas 

a uma varredura na região de 4400 a 400 cm-1 num espectrômetro SPECTRUM BX, 

Perkin Elmer. 

A técnica de FTIR também foi utilizada para a avaliação dos materiais pós-

teste, com a finalidade de observar a formação de espécies sulfuradas mássicas nos 

materiais. As análises dos materiais avaliados na remoção de SO2 foram realizadas 

utilizando a mesma técnica e equipamento descrito acima. 

4.2.4 Redução termoprogramada (TPR) 

A técnica de redução termoprogramada consiste na redução de um sólido por 

uma mistura gasosa, geralmente H2 diluído em Ar ou He, à medida que a 

temperatura do sistema aumenta linearmente com o tempo 80. A posição do pico de 

máxima redução no perfil térmico é determinada pela natureza química e do 

ambiente dos componentes químicos, e a área reflete a concentração do 

componente reduzido no sólido. 

Os experimentos de TPR foram realizados num equipamento ChemiSorb 

2720, Pulse Chemisorption System, Micromeritics, equipado com um detector de 

condutividade térmica (DCT), reator de quartzo e sistema de alimentação de gases. 

O sistema de alimentação de gases era composto por: 

- ar sintético super seco, 20% O2/N2 (Air Products); 
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- mistura redutora, 10,08% mol/mol H2/Ar (White Martins); 

- argônio (Ar), 5.0 analítico (White Martins). 

O procedimento consistia de um pré-tratamento oxidativo inicial da amostra 

(cerca de 10 mg), foi aquecido sob fluxo de ar sintético (30 mL.min-1) a uma taxa de 

aquecimento de 10ºC.min-1 até 350ºC onde permaneceu por 1h. Em seguida a 

amostra era resfriada até temperatura ambiente, e submetida à mistura redutora a 

uma vazão de 25ml.min-1 e aquecida até 900ºC, com uma taxa de aquecimento de 

10ºC.min-1. O consumo de hidrogênio foi monitorado pelo sinal gerado no DCT, 

utilizando o software ChemisoftTPx. 

4.2.5 DessorçãoTermoprogramada de CO2 (TPD-CO2) 

As propriedades básicas dos materiais foram avaliadas pela técnica de 

dessorção termoprogramada usando CO2 como molécula sonda (TPD-CO2). As 

análises de TPD-CO2 foram conduzidas em um equipamento ChemiSorb 2720, 

Pulse Chemisorption System, Micromeritics, equipado com um detector de 

condutividade térmica (DCT), reator de quartzo e sistema de alimentação de gases. 

O sistema de alimentação de gases era composto por: 

- ar sintético super seco, 20% O2/N2 (Air Products); 

- dióxido de carbono, 1,000% mol/mol CO2/He (White Martins); 

- argônio (Ar), 5.0 analítico (White Martins). 

O procedimento consistia de um pré-tratamento da amostra (cerca de 200 

mg), a 200ºC sob fluxo de He (30 mL.min-1) por 1h, com uma taxa de aquecimento 

de 10ºC.min-1. Em seguida a amostra era resfriada até temperatura ambiente, e 

submetida à atmosfera de CO2 a uma vazão de 25ml.min-1e mantida nessas 

condições por 1h até a saturação. 

Posteriormente o sistema foi purgado com He a uma vazão de 25mL.min-1e 

aquecida até 150ºC, com uma taxa de aquecimento de 10ºC.min-1, permanecendo 

por 1h nessa temperatura para eliminação das moléculas fisissorvidas. Após essa 

etapa, o sistema foi resfriado até a temperatura ambiente e iniciado o processo de 

dessorção com aquecimento até 1000°C a uma taxa de 10°C/min, a dessorção de 

CO2 foi monitorada pelo sinal gerado no DCT, utilizando o software ChemisoftTPx. 
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4.2.6 Análise Textural (BET e BJH) 

As áreas superficiais dos materiais foram determinadas pelo método de BET. 

As análises foram realizadas em um equipamento da Micromeritcs ASAP 2020. Os 

catalisadores foram pré-tratados a 350ºC, por 3h, sob vácuo (2 m Hg), para realizar 

a limpeza das amostras. Em seguida os materiais foram analisados no equipamento. 

As isotermas foram obtidas pelo método desenvolvido por Barret, Joyner e Halenda 

(método BJH) e classificadas de acordo a IUPAC 81,82,83. 

A determinação do tamanho médio de partícula dos materiais (diâmetro 

médio equivalente) foi feita através da Equação 36, que relaciona o tamanho médio 

de partícula com a densidade teórica e área superficial BET 84: 

 

BETT
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S

D
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          (16) 

 

em que,  

DBET é o diâmetro esférico equivalente (nm) 

T é a densidade teórica (g.cm-3) 

SBET é a área superficial BET (m2.g-1) 

Os parâmetros avaliados na técnica foram: área superficial específica, 

diâmetro e volume de poro, área e volume de microporos e diâmetro médio de 

partícula. 

4.2.7 Análise morfológica por MEV 

Durante a fase de produção ou análise de materiais, quase sempre se torna 

necessário analisar a sua morfologia. Esta análise morfológica é muito importante, 

pois permite: 

- entender as correlações microestrutura - defeitos - propriedades; 

- predizer as propriedades do material quando estas correlações são 

estabelecidas. 

Atualmente a técnica mais utilizada para esse tipo de análise é a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). A técnica se baseia na irradiação de um fino feixe de 



49 

 

elétrons em uma área ou volume de amostra a ser analisada. O feixe de elétrons 

interage coma superfície da amostra e uma série de radiações são emitidas. Estas 

radiações são captadas e irão fornecer informações características sobre a amostra 

(topografia da superfície, composição, cristalografia, etc) 85. 

As amostras analisadas foram previamente metalizadas com vapor de ouro 

por 12 min, operando numa corrente de 4 mA, a uma tensão de 1kV, num 

metalizador Shimadzu IC 50. As micrografias e o mapeamento com EDX foram 

obtidas em um equipamento Shimadzu SS-550 com uma aceleração de voltagem de 

7 a 15kV. 

4.2.8 Espectroscopia por reflectância difusa na região do ultravioleta/visível (DRS) 

Para a determinação dos valores de energia de band gap (Eg), utilizou-se um 

espectrofotômetro de reflectância difusa da marca Thermo, modelo Evolution 600, 

de duplo feixe, no intervalo de 190 a 900 nm realizando a análise sobre as amostras 

na forma de pó e com BaSO4 como referência utilizando o acessório para 

reflectância difusa Harrick Praying Mantis. 

4.2.9 Avaliação na remoção de SO2 

Os materiais foram avaliados sobre a remoção de SO2 utilizando a 

composição gasosa mostrada na Tabela 7: 

 

Tabela 7. Composição em base seca da misturas gasosa empregada na avaliação 

da remoção de SO2. 

Gás Composição (%)  

O2 2  

SO2 0,2  

He balanço  

 

 

O teste foi realizado em escala de bancada e é composto por: 
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1. Sistema de alimentação de gases: 

- Hélio ultra puro; 

- Mistura gasosa O2/He (10%); 

- Mistura gasosa SO2/He (0,5%); 

- Sistema de controle de vazão de gases, constituído de válvulas on/off, 

válvulas de ajuste fino (agulha), manômetros e medidores de fluxo (“bolhômetro” e 

rotâmetro). 

 

2. Sistema de aquecimento: 

- Reator tubular em forma de “U”, confeccionado em borossilicato, com leito 

de vidro sinterizado; 

- Forno elétrico com potência de 1500 W; 

- Mantas de aquecimento para as linhas gasosas do teste; 

- Controladores de temperatura TIC. 

 

3. Sistema de análise dos efluentes reacionais: 

- Espectrômetro de Massas Quadrupolo, Thermo, Modelo Prolab. 

 

Antes de cada avaliação, os materiais foram submetidos a um processo para 

limpeza da superfície. O procedimento foi realizado utilizando He a uma vazão de 

30mL.min-1 a temperatura de teste por 1h. Após este procedimento, a mistura 

reacional (Tabela 7) foi introduzida no sistema. 

As amostras eram previamente trituradas e peneiradas em uma peneira 200 

mesh. A massa de material utilizada foi de 100 mg.A vazão total da mistura gasosa 

foi de 50mL.min-1 que corresponde a uma velocidade espacial de 25.500 h-1(GHSV), 

considerando-se uma densidade aparente média dos materiais de =1,1 g.cm-3. 

Os efluentes avaliados sucessivamente no quadrupolo em intervalos de 10 

min, com o objetivo de avaliar a variação da concentração do SO2 em função do 

tempo. Para cada avaliação dos materiais foram realizados brancos. 
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4.2.10 Espectroscopia por reflectância difusa na região do infravermelho in situ 

(DRIFTS in situ) 

Os experimentos de DRIFTS in situ foram realizados em um espectrômetro 

Perkin Elmer Spectrum 400, utilizando o acessório para reflectância difusa Harrick 

Praying Mantis com câmara de reação que possibilita a aquisição dos espectros sob 

atmosfera reativa e sob programação de temperatura. 

Os espectros foram coletados na faixa de número de onda de 2000 a 900 cm-

1 em atmosfera e temperatura controlada para simular as condições reais. As 

amostras foram previamente trituradas e submetidas a pré-tratamento sob atmosfera 

de N2 a uma vazão de 30 mL.min-1 e temperatura de 300° C por 1 hora antes de 

cada análise. 

Para os ensaios de adsorção com SO2 e SO2/O2 a temperatura da câmara de 

reação foi diminuída até temperatura ambiente e os espectros foram coletados até 

600°C com intervalos de 10min.  Os ensaios com NO, CO e CO2 foram realizados a 

450°C e os espectros coletados nessa temperatura durante 90 min com intervalos 

de 10 min. Em todas as análises a vazão total utilizada foi de 50 mL.-1 e os espectros 

foram registados acumulando 80 varreduras com resolução de 2 cm-1. A Tabela 8 

mostra as composições gasosas utilizadas em cada um dos ensaios. 

 

Tabela 8. Composição gasosa para os ensaios de DRIFTS in situ. 

Atmosfera SO2 (ppm) O2 (%) CO (%) CO2 (%) 

SO2 5000 - - - 

SO2/O2 5000 2 % - - 

SO2/CO/CO2
 a 5000 - 9,45 84,55 

a balanço em hélio. 

4.2.11 Espectroscopia de ressonância de spin eletrônico (EPR) 

A espectroscopia de ressonância de spin eletrônico (Electron Paramagnetic 

Ressonance – EPR) é uma técnica espectroscópica que detecta espécies contendo 

elétrons desemparelhados, ou seja, espécies paramagnéticas. Em geral, esta 

condição verifica-se quando a espécie é um radical livre, se é uma molécula 

orgânica, ou quando possui metais de transição. 
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Os espectros de EPR foram coletados em um espectrômetro Bruker EMX 

Plus utilizando amplitude de 0,8 G, potência de micro-ondas de 0,5 W e frequência 

de 100 kHz. As amostras secas foram pesadas (≈ 5 mg) e colocadas em tubos de 

quartzo e o conjunto inserido na câmara de ressonância. As medidas foram 

realizadas nas temperaturas de 100K, 150K, 200K, 250K e 300K. 

4.2.12 Termogravimetria das amostras testadas (TG) 

As amostras testadas foram submetidas a análise de termogravimetria em 

atmosfera oxidante. As  curvas  termogravimétricas foram coletadas  em  um  

equipamento  Shimadzu, modelo TA-60. Foram pesados entre 5 a 10mg de amostra 

pós-teste num cadinho de platina. Em seguida, as amostras eram submetidas a uma 

atmosfera de 20mL.min-1 AR sintético e 50mL.min-1 N2 e aquecidas até 1000°C a 

uma taxa de aquecimento de 10°C.min-1. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análise Química Elementar por Espectrometria de Raios-X por Energia 

Dispersiva (EDX) 

Os resultados da análise química elementar estão relacionados na Tabela 9. 

A composição das amostras identificadas pela técnica de EDX não foram totalmente 

coerentes com a composição nominal desejada.  

 

Tabela 9. Análise das composições dos catalisadores por EDX. 

Amostra 
%Mg %Al %Fe %Cu 

Exp. Nom. Exp. Nom. Exp. Nom. Exp. Nom. 

MF 11,17 12,15 0,43 - 62,70 55,85 - - 

MCF 4,29 5,53 0,33 - 52,25 50,86 14,59 14,47 

MFA 11,66 13,10 6,59 7,27 50,76 45,14 - - 

MCFA 5,09 5,90 5,15 6,57 43,61 40,83 17,97 15,47 

 

Perdas por transferência, assim como erros de pesagem são comuns quando 

se trabalha com compostos higroscópicos, como é o caso dos nitratos de ferro, 

cobre, alumínio, magnésio e zinco, uma vez que a hidratação dos materiais é 

inevitável, podendo-se colocar menos quantidade de amostra do que o necessário. 

Além disso, a técnica de análise elementar por EDX não apresenta boa sensibilidade 

para elementos mais leves. 

Apesar da inexatidão da síntese, pode-se dizer, em geral, que os 

catalisadores sintetizados se aproximaram bastante do resultado esperado. Em MF 

e MCF o desvio relativo do ferro foi de apenas 2% e 1,5%, respectivamente, 

enquanto que o de magnésio foi de 19,05% e 20%, o que é consideravelmente 

elevado. Em MFA e MCFA o magnésio teve um desvio de 3% e 2%, o Ferro 3,33% 

(em ambas as amostras). 
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5.2 Difratometria de Raios-X (DRX) 

Os difratogramas de raio-X das amostras contendo magnésio são 

apresentados na Figura 18. De acordo com a literatura 86, a ferrita de magnésio é um 

espinélio normal, ou seja, os sítios tetraédricos são totalmente ocupados por íons 

Mg2+ e os sítios octaédricos por íons Fe3+.  

Observa-se que a amostra MF apresenta halo amorfo, porém possui picos em 

2= 36°, 44°, 54°, 63° característicos da ferrita de magnésio (ICSD 9939), observa-

se também a presença de picos em 2= 33°, 41° e 49°, que indicam a presença de 

hematita (ICSD 173651) como fase segregada no material. 

Na amostra MCF, nota-se que os picos em 2= 30°, 35°, 43°,53°, 57° e 62°, 

característicos da ferrita de cobre e magnésio (ICSD 184956). Além disso, nota-se a 

presença de uma fase segregada de óxido de cobre, que apresenta picos em 2 = 

35,6 e 38,7° (ICSD 67850), sendo que o primeiro parece estar sobreposto ao pico 

mais intenso da ferrita de magnésio. A presença destes picos indica que nem todo o 

cobre foi incorporado na estrutura do espinélio. O íon Cu2+ pode ocupar tanto sítios 

tetraédricos, quanto sítios octaédricos, mas, neste último caso, por efeito da 

distorção Jahn-Teller favorece a formação de fase segregada 87,88. 

A análise elementar (Tabela 9) sugere que há também óxidos de ferro 

segregados, já que todas as amostras apresentaram teor de ferro superior ao teor 

nominal, no entanto não se observa picos referentes à fase hematita (ICSD 173651), 

sugerindo que esta fase não foi formada ou está finamente dispersa na superfície 

das partículas deste material. No entanto, a formação de magnetita (Fe3O4 – ISCD 

50567) não pode ser descartada, porque esta fase possui padrão de difração 

semelhante ao da ferrita de magnésio. 

Embora apresente pouco cristalinidade, observa-se na amostra MCFA a 

presença de picos que correspondem àqueles esperados para a ferrita de magnésio 

com alumínio, MgFe1,5Al0,5O4 (ICSD 172277), sugerindo que houve incorporação de 

alumínio da rede do espinélio. Contudo, não se observam picos referentes à fase 

óxido de ferro (ICSD 85080), sugerindo que os íons Cu2+ foram incorporados à rede 

do espinélio, ou ainda, que o CuO formado encontra-se finamente disperso na 

superfície. 

Em nenhum dos materiais contendo alumínio foi observado a presença da 
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fase Al2O3, sugerindo que os íons Al3+ substituíram isomorficamente os íons de Fe3+ 

na rede do espinélio, sem exceder o limite de solubilidade 25.  

Embora os materiais não apresentassem picos de difração característicos da 

fase hematita, a presença desta fase não pode ser descartada, pois, pode estar 

presente finamente dispersa na estrutura do espinélio. Além disso, a fase magnetita 

também pode estar presentes nos materiais já que apresenta padrão de difração 

semelhante às ferritas ou magnésio. 

A Tabela 10 mostra os valores de diâmetro médio de cristalito calculados a 

partir da equação de Scherrer (Equação 10) 79. 
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Figura 18. Difratogramas de raios-X das amostras. Fases: ↓ espinélio, ○ hematita e ♦ CuO. 

 

É possível notar que, para os materiais contendo magnésio, a incorporação 

de cobre ou alumínio na estrutura do espinélio provoca aumento no tamanho de 

cristalito, porem, quando Cu e Al estão presentes simultaneamente na estrutura da 
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ferrita de magnésio observa-se uma diminuição considerável no diâmetro de 

cristalito da amostra de aproximadamente 52%. 

 

Tabela 10. Tamanho de cristalito dos materiais. 

Material 
Tamanho de 

cristalito (D) nm 

MF 52,7 

MCF 69,3 

MFA 60,6 

MCFA 24,7 

 

5.3 Espectroscopia na Região no Infravermelho (FTIR) 

Os espectros na região do infravermelho estão apresentados na Figura 19. 

Estudos anteriores mostraram que as bandas características de vibração da ligação 

Fe3+–O2- da magnetita aparecem em 570 e 375 cm-189,90,91. As bandas de altas 

frequências (ʋ1) (570 cm-1) e as bandas de baixas frequências (ʋ2) (375 cm -1) são 

atribuídas aos modos normais de vibração da ligação Fe3+–O2- situados nos sítios 

tetraédricos e octaédricos da magnetita, respectivamente 92,93. Esse comportamento 

é atribuído ao fato do comprimento de ligação ser mais curta do sítio tetraédrico e 

maior comprimento de ligação no sítio octaédrico 89. 

Analisado os espectros da Figura 19, verifica-se que todos os materiais 

apresentam as duas bandas, ʋ1 e ʋ2, características de espinélios de ferro. É 

possível observar ainda que algumas das amostras apresentam desdobramento das 

bandas de vibração, característicos de materiais de dimensões nanométricas, 

evidenciado pelos cálculos de tamanho de cristalito nas análises de DRX (Tabela 

10). Essas divisões das bandas são atribuídas ao desdobramento dos níveis 

energéticos quantizados nas nanopartículas 90. 

Embora o material MF seja considerado um espinélio normal 86, observa-se 

no espectro deste material um deslocamento significativo no valor de número de 

onda para a banda de vibração ʋ2 (Tabela 11) enquanto que a banda de vibração ʋ1 

apresenta valor de número de onda semelhante aquele apresentado pela magnetita. 

Estas observações sugere que os íons Mg+ estão presentes no sítio octaédrico do 
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espinélio indicando que há um certo grau de inversão para a ferrita de Mg preparada 

pelo método da combustão. 

 

Tabela 11. Parâmetros obtidos por FTIR. 

Amostras 
Sítios 

Tetraédricos - ʋ1 (cm-1) Octaédricos - ʋ2 (cm-1) 

Magnetita 570 375 

MF 567 464 

MCF 571 436 

MFA 671 451 

MCFA 594 444 

 

 

 

1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400

35

40

45

50

55

60

65

70

474

T
ra

n
s
m

it
â
n

c
ia

 (
%

)

Número de onda (cm
-1
)

567

MF

 

1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400

40

45

50

55

60

65

70

T
ra

n
s
m

it
â
n

c
ia

 (
%

)

Número de onda (cm
-1
)

571

436

MCF

 

1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400

56

58

60

62

64

66

68

451

T
ra

n
s
m

it
â
n

c
ia

 (
%

)

Número de onda (cm
-1
)

671

MFA

 

1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400

30

35

40

45

50

55

60

65

70

444

T
ra

n
s
m

it
â
n

c
ia

 (
%

)

Número de onda (cm
-1
)

594

MCFA

 
Figura 19. Espectros de infravermelho das amostras. 

 

Para os materiais contendo alumínio, MFA e MCFA, observa-se 

deslocamento das duas bandas de vibração, ʋ1 e ʋ2, comparadas com a banda de 

vibração do material MF. Estes resultados indicam que o alumínio provavelmente 
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está presente nos dois sítios do espinélio. Os resultados para o material MCFA 

indicam que, embora tendo cobre no espinélio, boa parte do alumínio está presente 

nos sítios octaédricos. Estes resultados estão de acordo com a literatura, que 

demonstram que há uma competição entre cobre e alumínio pelos sítios octaédricos 

89,95,94. 

A presença de cobre nos materiais MCF e MCFA desloca as bandas de 

vibração ʋ2 para valores de número de onda menores (Tabela 11) quando 

comparado com o valor obtido para o material MF. Além disso, nota-se que a 

amostra MCF não apresenta deslocamento significativo da banda ʋ1.Essas 

observações sugerem que o cobre está presente nos sítios octaédricos, já que este 

metal tem preferencia por estes tipos de sítios 89,95. 

5.4 Espectroscopia de Ressonância de Spin Eletrônico (EPR) 

O espectro de EPR característico da magnetita coletado a temperatura 

ambiente apresenta uma banda larga de absorção e, consequentemente, uma 

primeira derivada bem definida devido a presença das espécies Fe2+ e Fe3+ que são 

ativas no EPR. A literatura relata96, 97, 98  que tanto Fe3+ quanto Fe2+ são sensíveis no 

EPR, no entanto, os íons Fe3+ apresentam sinais elevados no espectro enquanto 

que os íons Fe2+ só são perceptíveis em baixas temperaturas, aproximadamente 4K. 

Além disso, as espécies em sítios octaédricos e tetraédricos também devem gerar 

sinais diferentes, porem, os íons Fe3+ em sítios octaédricos são mais sensíveis ao 

EPR quando comparadas com essas espécies em ambiente tetraédrico e, portanto, 

são responsáveis pelo formato dos espectros das ferritas. 

O formato do espectro também pode ser influenciado por vários fatores tais 

como: vacâncias de oxigênio na rede do espinélio, presença de outros metais na 

vizinhança do centro paramagnético que pode provocar distorções nos sítios e 

também pode ser outro centro paramagnético. A Figura 20 mostra um espectro 

característico de uma magnetita. 
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Figura 20. Espectro de EPR magnetita sólida nanoestruturada. Adaptado de98. 

 

Os valores do tensor g próximos de 2,00 indicam a presença de 

nanopartículas superparamagnéticas 98, 99, 100 que provavelmente estão acopladas 

em pares do tipo Fe3+–O–Fe3+ 101, enquanto que valores de g em torno de 4,3 

geralmente são atribuídos à presença de ferro (III) em ambiente tetraédricos102,103. 

Entretanto, a presença de g ≈ 4,3 não pode ser utilizado exclusivamente para indicar 

a presença de Fe3+ em ambiente tetraédrico mas, é condição necessária para a 

presença de íons ferro coordenado tetraedricamente 98,103. Sinais do espectro com 

valores de g que compreendem de 2,00 a 2,16 são característicos de Fe3+ em 

ambientes octaédricos presentes em clusters104. 

A Figura 21 mostra os espectros da amostra MF coletados em várias 

temperaturas. É possível observar que todos os espectros apresentam formato 

semelhante característico de simetria isotrópica, o que indica um único valor do 

tensor g. No entanto, é possível notar que as curvas não apresentam simetria 

indicando a existência de dois sinais superpostos sugerindo a presença de dois 

centros paramagnéticos para essa amostra. Dessa forma, dois valores de g foram 

calculados e são mostrados na Tabela 1.  

Os centros paramagnéticos com valor de g aproximadamente 2 são atribuídos 

a presença de partículas superparamagnéticas de dimensões nanométricas98,99. 

Essa observação está de acordo com os resultados observados no difratograma de 
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raios-X (Figura 18) indicando que os materiais são nanoestruturados. O outro centro 

paramagnético observado (2,14 < g < 2,26) pode ser atribuído a íons Fe3+ presentes 

em clusters octaédricos 104. 
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Figura 21. Espectros de EPR para a amostra MF coletados em várias temperaturas. 

 

Para essa amostra (MF) não foi observado o sinal com valor de g em 4,3 

característico de íons ferro tetraédrico sugerindo que os íons Mg2+ ocuparam todos 

os sítios tetraédricos e que os íons ferro estão situados somente em ambiente 

octaédrico confirmando que o espinélio é do tipo normal. Essa afirmação não pode 

ser confirmada apenas utilizando os resultados EPR coletados em temperatura 

ambiente, uma vez que esse sinal é de baixa intensidade. Dessa forma, foram 

coletados espectros em temperaturas mais baixas, variando de 100K até 300K, com 

o intuito de averiguar possíveis sinais não observáveis em temperaturas próximas da 

temperatura ambiente. 

A literatura 105,106 relata que ferritas de magnésio podem formar espinélios 

normal, inverso ou intermediário e o grau de inversão do magnésio é dependente da 

temperatura de preparação e do tempo em que o material é exposto a temperatura. 

Quanto mais elevada for a temperatura maior é o grau de inversão. Como o método 

de preparação submete as amostras a altas temperaturas, seria esperado que o 

espinélio apresentasse algum grau de inversão, entretanto, o tempo de exposição a 

alta temperatura é muito curto, o que favorece a formação do espinélio normal e foi 
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confirmado pelos espectros de EPR em baixa temperatura que também não 

revelaram a presença do sinal em 4,3. 

Os espectros de EPR da amostra MCF (Figura 22) indicam simetria do tipo 

rômbica que vai ficando cada vez mais evidente com a diminuição da temperatura. 

Esse tipo de simetria já era esperado para compostos contendo cobre e é provocado 

pelo efeito JahnTeller 107.O espectro apresenta os dois primeiros sinais sobrepostos 

em todas as temperaturas, o que impossibilita os cálculos das componentes gx, gy e 

gz do tensor g. 

 

Tabela 12. Valores do tensor g para as amostras em função da temperatura. 

Amostra Simetria Temperatura (K) g 

MF Isotrópico 

100 
2,14 

1,99 

150 
2,17 

1,99 

200 
2,17 

1,99 

250 
2,20 

1,99 

300 
2,26 

2,00 

MFA Isotrópico 

100 

2,06 

2,38 

4,30 

150 

2,00 

2,38 

4,31 

200 

2,01 

2,31 

4,36 

250 2,18 

300 2,15 

MCFA Isotrópico 

100 2,30 

150 2,28 

200 2,18 
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Figura 22. Espectros de EPR para as amostras novas. 
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A presença do alumínio no material MFA parece não afetar a simetria 

apresentada pela amostra MF. Os espectros deste material (Figura 22) indicam 

simetria isotrópica, semelhante à amostra MF, como já mencionado. Entretanto, é 

possível observar que a 300K e 250K apenas um centro paramagnético é 

observado, apresentando valores de g =  2,15 e g = 2,18, respectivamente.  

A medida em que temperatura varia para valores inferiores observa-se a 

presença de três centros paramagnéticos. Uma presenta valor de g variando entre 

2,31 a 2,38 para as temperaturas de 200K a 100K que são atribuídos a Fe3+ 

octaédricos em clusters. Outro centro com valor de g aproximadamente 2,00 que 

são atribuídos a presença de nanopartículas superparamagnéticas com 

acoplamento de íons ferro vizinhos. 

O outro centro paramagnético observado para essa amostra apresenta g com 

valor de 4,3 que é característico de íons ferro III em ambiente tetraédrico. Isso 

sugere que os íons alumínio estão presentes nos sítios octaédricos e forçam os íons 

Fe3+ para ambientes tetraédricos. 

Os espectros do material MCFA mostram que há duas simetrias em 

temperaturas diferentes. Os espectros coletados em 300K e 250K apresentaram 

simetria rômbica e, por razões semelhantes aquelas encontradas para o material 

MCF, não foi possível calcular os valores de g nestas temperaturas. Contudo, 

quanto a amostra foi submetida a temperaturas entre 200K e 100K, houve uma 

mudança na simetria de rômbico para isotrópico apresentando um único centro 

paramagnético. Os valores de g para estas temperaturas indicaram a presença de 

centros paramagnéticos característicos de Fe3+ octaédricos em clusters. 

5.5 Redução Termoprogramada (TPR) 

O comportamento redox das ferritas dopadas com diferentes cátions pode 

variar consideravelmente com o tipo de cada metal presente na estrutura do 

espinélio108, dificultando as interpretações dos perfis de redução termoprogramada. 

Além disso, o tamanho de partícula e as condições de análise, como por exemplo, a 

taxa de aquecimento ou a concentração de H2 na corrente gasosa, também podem 

influenciar o comportamento dos espinélios de ferro nas análises de TPR109,110. 

Para minimizar os erros de interpretação foram preparados os óxidos de ferro 
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e dos metais utilizados como dopantes nas ferritas, e avaliados os perfis de TPR. 

A Figura 23 mostra o perfil de TPR para a hematita preparada nas mesmas 

condições dos demais materiais. 

É possível observar 3 regiões distintas de redução de ferro, a primeira, entre 

350º e 450ºC, pode ser atribuída à redução de hematita a magnetita (Fe2O3→ 

Fe3O4). A segunda região apresenta máximo em torno de 600ºC e é atribuída à 

redução de magnetita a wurtzita (Fe3O4→FeO), e a última região com máximo em 

850ºC é referente à redução de FeO à Fe0. 

A primeira região de redução apresenta dois picos que podem ser atribuídos 

à redução de hematita em diferentes tamanhos de partícula. 

Estes resultados estão em concordância com o que foi observado na 

literatura 108,111, em que a redução da hematita é apresentada de diversas formas, 

incluindo a redução direta a ferro metálico e a redução em diversas etapas 

envolvendo a formação de magnetita, wurtzita e Fe0 112,113. 

 

 

Figura 23. Perfil de redução termoprogramada para o Fe2O3. 

 

Os perfis de TPR das ferritas dopadas com Cu, Mg e Al estão dispostos na 

Figura 24. O material MF apresenta duas regiões de redução de óxidos de ferro, a 

primeira com máximo em torno de 441ºC, atribuída à redução de hematita à 

magnetita. O segundo pico de redução apresenta temperatura no máximo de 620ºC 
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e pode ser atribuído à redução direta de magnetita à ferro metálico. Este pico mostra 

um pequeno deslocamento de 20ºC quando comparado à redução de hematita 

usada como referência (Figura 23). 

O material MCF apresenta cinco regiões de redução bem definidas. Os picos 

de redução com máximos em 200º e 229ºC podem ser atribuídos à redução de CuO 

à Cu0,finamente disperso na superfície, e CuO bulk, respectivamente 114,115,116. O 

pico em torno de 290ºC pode ser atribuído à redução de Cu presente na estrutura do 

espinélio117. As duas regiões com máximos em 352º e 658ºC são atribuídas às 

reduções de hematita à magnetita e de magnetita à ferro metálico, respectivamente. 

É possível notar, para este material, que a presença de cobre provocou um 

deslocamento do pico de redução de hematita para temperatura inferior e o 

deslocamento do pico de redução de magnetita para temperatura superior, quando 

comparados com o material de referência (Figura 23). 

O material MFA, apresenta dois picos de redução em 491°C e 518°C que 

foram atribuídos a redução de hematita para magnetita e magnetita para ferro 

metálico, respectivamente. Para esta amostra MFA, a presença do alumínio na 

composição desloca o pico de redução da magnetita para temperaturas inferiores e 

desloca o pico de redução da hematita para valores maiores, quando comparado ao 

perfil de redução do material MF.  

O perfil de TPR do material MCFA apresenta os picos de redução de CuO à 

Cu0 em 221ºC e a redução de cobre presente na estrutura do espinélio em 278ºC. 

Esse material ainda apresenta dois picos de redução com máximo em 332°C e  

655ºC que podem ser atribuídos à redução de hematita a magnetita e magnetita à 

ferro metálico, respectivamente. A presença simultânea de cobre a alumínio neste 

material provoca o deslocamento para temperaturas inferiores tanto a região da 

redução de hematita quanto a região de redução da magnetita quando comparados 

aos valores de redução apresentados pelo material de referência e também os 

valores apresentados no perfil de TPR do material MF. A Tabela 13 mostra a 

influência da presença destes elementos (Al, Cu e Mg) na temperatura de redução 

da hematita e magnetita. De um modo geral, é possível observar que as 

temperaturas de redução de Fe2O3 e de Fe3O4 são fortemente influenciadas pela 

presença do cobre e alumínio, porem, sofre pouca alteração quando o magnésio 

está presente na formulação. 
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Figura 24. Perfis de TPR dos materiais. 

 

 

Tabela 13. Temperaturas de redução de Fe2O3 e Fe3O4. 

Amostra Fe2O3 Fe3O4 

Fe2O3(referência) 350º - 450ºC 600ºC 

MF 441ºC 620ºC 

MCF 352ºC 658ºC 

MFA 491ºC 518ºC 

MCFA 332ºC 595ºC 

5.6 Dessorção Termoprogramada de CO2 (TPD-CO2) 

Como o SO2 é considerado uma molécula de caráter ácido a adsorção será 

significativamente influenciada por adsorventes com caráter básico. Dessa forma, os 

estudos de dessorção termoprogramada de CO2 foram realizados com o intuito de 
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avaliar as propriedades ácido/base dos materiais. 

Os perfis de TPD-CO2 são mostrados na Figura 25. Os resultados mostram 

vários picos deconvoluídos de dessorção indicando que o CO2 está interagindo de 

diferentes formas com os materiais, sugerindo a presença sítios com força básica 

diferentes. 

Embora os perfis deconvoluídos de TPD-CO2 sugiram a presença de 

diferentes sítios básicos nas amostras, alguns trabalhos na literatura 118,119 

mostraram que esta técnica não é confiável para a determinação da força 

ácida/básica dos materiais. 

Parâmetros como difusão da molécula sonda, vazão dos gases de arraste, 

cinética de dessorção, taxa de aquecimento além da dessorção em partículas de 

tamanhos diferentes, afetam significativamente o calor de adsorção e, portanto, 

alteram as formas e posições dos picos de dessorção, dificultando ou levando a 

interpretações erradas da força ácida e/ou básica dos materiais. Dessa forma, as 

curvas dos perfis de TPD-CO2 dos materiais foram integradas para determinar a 

quantidade total dos sítios básicos das amostras e não a quantidade por tipo de 

sítio. 

A Tabela 14 mostra a quantidade total de sítios básicos para todos os 

materiais. 

 

Tabela 14. Sítios básicos totais dos materiais. 

Amostra Densidade de sítios básicos 
(µmol/g) 

MF 104,0 

MCF 37,8 

MFA 506,4 

MCFA 47,4 

 

 

Analisando os dados da Tabela 14 é possível observar que a incorporação do 

Cu na estrutura do espinélio parece influenciar negativamente na quantidade dos 

sítios básicos, apresentando uma redução de 50 e 60% para os materiais MCF e 

MCFA, respectivamente, quando comparado ao material MF. 

Em contrapartida, a presença do alumínio promove a formação de sítios 

básicos no material, o que provavelmente favorecerá a remoção do SO2. 
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Figura 25. Perfis de dessorção termoprogramada de CO2. 

 

5.7 Análise Textural por Fisissorção de N2 (BETe BJH) 

As isotermas de adsorção de N2 para os materiais são mostradas na Figura 

27. É possível observar que a amostra MF apresenta isoterma com forma 

característica de isotermas do tipo III que são relacionadas a interações 

adsorvente/adsorbato muito fracas em sistemas contendo macro e mesoporos84,120. 

No entanto, o valor do parâmetro C (Tabela 15) para essa amostra apresentou valor 

bastante alto indicando a presença do ponto de inflexão B, sugerindo que esta 

isoterma é do tipo II característica de sólidos essencialmente macroporosos. 
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Figura 26. Curvas de n/nmvs p/p
0
, calculada da equação de BET para diferentes valores de 

C: (A) C = 1; (B) C = 11; (C) C = 100 e (D) C = 10.000
121

. 

 

A avaliação dos valores do parâmetro C é de extrema importância para a 

determinação do tipo de isoterma. A literatura121,122,123,124 relata que quanto maior o 

valor de C mais evidente é o ponto de inflexão B da isoterma (Figura 26). Além 

disso, Greg e Sing121 demonstram que as isotermas do tipo III devem possuir valores 

do parâmetro C entre 0 e 2. A Figura 26 mostra a variação do ponto de inflexão B 

com o aumento do parâmetro C. 

Este material apresenta ainda um loop de histerese do tipo H3 o qual está 

associado a agregados não rígidos de partículas originando poros em fenda 84. Este 

tipo de histerese não exibe qualquer adsorção limitante em altas pressões relativas, 

evidenciando que a estrutura dos poros não é definida 125,126. Estes resultados 

indicam que a amostra MF apresenta superfície muito heterogênea química e 

morfologicamente que está evidenciado no resultado de distribuição de poro 

bastante larga, mostrado na Figura 28. 

A presença de cobre na amostra MCF sugere uma transição da isoterma do 

tipo II para isoterma do tipo IV, característicos de materiais predominantemente 

mesoporosos 84,121. No entanto, a semelhança apresentada pela isoterma do 

material MCF com a do material MF indica que a isoterma é do tipo II, mesmo a 

amostra MCF apresentando valor do parâmetro C alto (Tabela 15). Além disso, a 

região de altas pressões relativas não apresenta um platô de fácil detecção, que é 

característica de curvas de adsorção do tipo IV, o que contribui para que essa 

isoterma seja definida do tipo II. 
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Figura 27. Isotermas de adsorção de N2 das amostras. 

 

Para esse material observa-se um loop de histerese do tipo H1 que está 

associado a materiais porosos constituídos por aglomerados rígidos de partículas 

esféricas de tamanho uniforme ordenadas regularmente, resultando numa 

distribuição relativamente estreita dos poros para esse material (Figura 28) 84,121. 

Os materiais MFA e MCFA apresentaram isotermas também do tipo IV e loop 

de histerese H1. A incorporação do alumínio na estrutura do espinélio favorece o 

ordenamento das partículas e, consequentemente, a homogeneidade na distribuição 

de poros melhorando significativamente as propriedades texturais (Tabela 15). Isto 

pode ser confirmado analisando os gráficos de distribuição de poros mostrado na 

Figura 28, onde pode-se observar uma estreita variação do tamanho de mesoporo 

para esses materiais quando comparado com o material MF. 
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Figura 28. Distribuição de poros dos materiais. 

 

De acordo com a Tabela 15, observou-se que a adição de Al provoca o 

aumento da área superficial específica e valores de diâmetro médio de poros (dP) 

menores. 

 

Tabela 15. Propriedades texturais dos materiais. 

Amostra SBET (m²/g) dP
a (nm) Parâmetro C (BET) DBET (nm) DBET/DDRX 

MF 28,2 13,5 141,2 471 8,9 

MCF 11,3 10,7 205,6 1064 15,4 

MFA 83,1 4,1 117,0 172 2,8 

MCFA 35,9 6,5 147,6 363 14,7 
aDiâmetro de poros determinado pelo método BJH  
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É possível observar ainda que o cobre favorece a formação de aglomerados 

com maiores números de partículas, o que justifica o menor valor de área superficial 

específica. Em contrapartida, o alumínio favorece a formação de aglomerados 

significativamente menores que, provavelmente, pode ter contribuído para o melhor 

ordenamento das partículas apresentando a maior área superficial. 

5.8 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A caracterização morfológica dos catalisadores foi feita por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e as micrografias coletadas estão apresentadas nas 

Figura 29 e Figura 30. 

A Figura 29 mostra as imagens de MEV para o material MF. Pode-se 

observar que este material apresenta pequenos aglomerados de partículas, de 

dimensões e formas variadas, que formam partículas cada vez maiores. Essas 

aglomerações geram um material esponjoso, com cavidades muito grandes 

resultando numa área superficial pequena, como pode ser observado na Tabela 15. 

A tendência à aglomeração das partículas era esperado já que a superfície 

dos materiais é constituída por partículas de dimensões nanométricas, que estão 

sujeitas a formação de aglomerados moles 127. Essas aglomerações ocorrem devido 

à superfícies formadas por partículas pequenas que resultam em uma maior 

concentração de cargas superficiais, portanto, há uma tendência destas partículas a 

se aglomerarem para diminuir a energia livre superficial. 

Essas observações corroboram com os resultados obtidos na análise textural 

que indica que este material é essencialmente macroporoso, com superfície 

altamente heterogênea o que resulta em distribuição de poro larga mostrada na 

Figura 28. 

A presença de alumínio na estrutura dos materiais modifica a morfologia 

levando a aglomerados de partículas mais uniformes em comparação ao material 

MF. Esta uniformidade de partículas está evidenciada pela distribuição estreita de 

poros (Figura 28) e ocasiona a formação de aglomerados constituídos por um 

número menor de partículas, que resulta em menores valores da razão DBET/D 

(Tabela 15). Dessa forma, os materiais MFA e MCFA apresentam as melhores 

propriedades texturais. 
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Figura 29. Micrografias do material MF em diversas magnificações. 

 

A incorporação de cobre na estrutura do espinélio age de forma inversa em 

relação a razão DBET/D. Isto implica que neste material os aglomerados são 

constituídos por um número maior de partículas e resulta em um material menos 

poroso e, consequentemente, apresenta menor área superficial (Tabela 15). 

A determinação da composição dos elementos foi realizada utilizando a 

espectroscopia por energia dispersiva de raios-X (EDS - Energy Dispersive x-ray 

Spectrometer). A abundância atômica de cobre ferro, alumínio e magnésio presentes 

na camada externa de cerca 20nm de profundidade está apresentada na Tabela 16.  

A composição química dos catalisadores foi também analisada por EDX e 

estão apresentados na Tabela 9. Esses valores correspondem aos teores dos 

elementos investigados presentes em camadas de cerca de 1 μm e podem ser 

interpretados como os teores globais (bulk) dos elementos na amostra. 
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Tabela 16. Comparação entre os teores mássicos das espécies na superfície dos materiais e bulk. 

Materiais Fe (%) Mg (%) Cu (%) Al (%) 

MF 61,32 6,51 - - 

MCF 42,50 2,83 19,01 - 

MFA 41,35 8,00 - 4,02 

MCFA 33,12 5,74 32,90 4,34 

 

Por outro lado, composição química de superfície é usualmente determinada 

por XPS, que corresponde aos teores dos elementos em profundidade de cerca de 

50 Å. Dessa forma, não se pode considerar a análise feita por EDS como uma 

análise da composição de superfície de um material. Apesar disso, comparando-se 

os teores determinados nas camadas respectivamente analisadas por EDS (20 nm) 

e EDX (1 μm), é possível inferir sobre a homogeneidade na distribuição dos 

elementos dos materiais, particularmente sobre a segregação de fases nas bordas 

das partículas. 

Comparando os valores apresentados nas Tabela 9 e Tabela 16, observa-se 

que o teor de ferro determinado por EDX e por EDS para o material MF não 

apresenta variação significativa. No entanto, o teor de Mg determinado por EDS para 

esse material é cerca de 40% menor do que o teor determinado por EDX. Isso pode 

ser explicado pela presença de carbono observada na análise por EDS (Figura 31), 

não detectado por EDX. 

O carbono está presente na superfície dos materiais na forma de carbonato 

oriundo da adsorção de CO2 da atmosfera, evidenciado nas análises de DRIFT in 

situ (Figura 37). 

O teor de cobre determinado por EDS nos materiais MCF e MCFA são 

superiores ao teor determinado por EDX. Isso acontece devido à formação de óxido 

de cobre finamente disperso na superfície desses materiais. Essas observações 

estão de acordo com o observado nas análises DRX (Figura 18) e de TPR (Figura 

24) para esses materiais. 

A formação e óxido de cobre e a presença de carbonato na superfície dos 

materiais contribuíram para a diminuição dos teores superficiais de alumínio, 

magnésio e ferro nos materiais MFA e MCFA. 
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Figura 30. Micrografias dos materiais MCF, MFA e MCFA. 
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Figura 31. Espectro de EDS para a amostra MF. 

5.9 Espectroscopia por Reflectância Difusa na Região do Ultravioleta-Visível 

(DRS-UV/Vis) 

As bandas de absorção características de óxidos de ferro exibidas nos 

espectros de ultravioleta e infravermelho próximo são originários de transições 

eletrônicas dos íons Fe3+, e são classificadas como transições do campo ligante (d-

d) e transições de transferência de carga metal ligante 128. As transições d-d para 

Fe3+ de alto spin são duplamente proibidas pelas regras de spin e Laporte, 

entretanto, essas transições podem tornar-se permitidas nos casos em que ocorra 

acoplamento magnético de spins eletrônicos em espécies Fe3+ vizinhas 128.Essas 

transições resultam em bandas na região do visível. As bandas de transferência de 

carga metal ligante ocorrem em energias maiores que as transições d-d e, portanto, 

as bandas de absorção destas transições ocorrerão na região próxima do 

ultravioleta. 

O espectro de reflectância difusa na região do UV/Vis para a amostra MF é 

mostrado na Figura 32. Para este material é possível observar quatro bandas de 

absorção centradas em 380 nm, 470 nm, 550 nm e 640 nm, que estão de acordo 

com a literatura 129,130. 
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Figura 32. Espectros de DRS para o material MF. 

 

Segundo Willey et al 129 e Sherman e Waite 131, a banda de absorção na 

região de 640 nm pode ser atribuída a transição de campo ligante, 6A1→
4T1(

4G), para 

íons Fe3+ coordenado octaedricamente, presente tanto na fase espinélio quanto na 

fase hematita.  

As bandas em torno de 550 nm e 470 nm são referentes às transições de 

transferência de carga metal-metal característicos de íons ferro em sítios 

tetraédricos e octaédricos. A banda em 380 nm é referente a transição de carga 

metal ligante, O2-→Fe3+. 

Para esse material é possível ainda observar uma banda em torno de 280 nm 

pode ser atribuída a banda de transição de carga característica de transferência de 

par de elétrons livres do átomo de oxigênio para os orbitais livres dos íons ferro em 

octaedros isolados 132,133. 
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Figura 33. Comparação entre os espectros de DRS dos materiais MFA. MCF, MCFA e MF. 
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Há trabalhos na literatura 134,135,136,137 que relatam que as bandas até 300 nm 

são características de íons de ferro III em octaedros ou tetraedros isolados e bandas 

entre 300 e 400nm podem ser atribuídas íons Fe3+ em clusters oligoméricos e 

bandas acima de 400nm indicam a presença de agregados maiores. Estes dados 

podem indicar, portanto, a dispersão dos metais na matriz observando as 

intensidades das bandas apresentadas pelos íons de ferro. A amostra MF apresenta 

alta intensidade para as bandas em 280 nm e 380 nm o que indica uma boa 

dispersão dos íons Fe e Mg. 

Os espectros dos demais materiais são mostrados na Figura 33 e comparados 

com o espectro da amostra MF. Para uma melhor análise do efeito da presença de 

cobre e alumínio, foi realizada a subtração dos espectros dos materiais MCF, MFA e 

MCFA com o espectro da amostra MF. 

Nos espectros das três amostras MCF, MFA e MCFA observa-se a presença 

das 5 bandas presentes no espectro do material MF e uma em valores altos de 

número de onda. Os valores das bandas dos espectros de cada material estão 

resumidos na Tabela 17. 

A presença de cobre e alumínio nos materiais provoca um deslocamento das 

bandas de absorção para valores mais elevados. Este comportamento era esperado, 

já que as bandas ativas no UV/Vis são fortemente influenciadas pelo desdobramento 

do campo cristalino131 que será perturbado pela presença de metais vizinhos aos 

íons ferro. Além disso, o efeito Jahn-Teller causado pelo cobre na estrutura do 

espinélio também contribui para o deslocamento das bandas de absorção 131. 

 

Tabela 17. Resumo das bandas obtidas nos espectros de DRS das amostras. 

Bandas MF MCF MFA MCFA 

Transf. de carga 

 
280 280 280 280 

Trans. de carga 

metal - ligante 
380 453 409 424 

Trans. d-d 470 500 502 500 

Trans. d-d 550 600 604 604 

Trans. d-d 640 670 684 663 

 

As intensidades das bandas também indicam que há agregados maiores de 

ferro, pois as bandas com comprimento de onda acima de 400nm são mais intensas 



80 

 

quando comparadas às bandas apresentadas pelo material MF. Este efeito é mais 

evidente nos espectros dos materiais contendo cobre, principalmente no material 

MCF. Estes resultados estão de acordo com os cálculos de diâmetro de cristalito e 

partícula (Tabela 15) que mostram que os materiais com cobre apresentam 

partículas maiores que os demais materiais. 

5.10 Teste DeSOx 

A Figura 34 mostra os resultados para os testes de remoção de SO2 em 

diferentes temperaturas. Os resultados dos testes realizados a 450°C mostram que 

o material MF desativa com apenas 5 minutos de exposição a SO2 e mantém taxa 

de remoção variando entre 20 e 30% até saturação total em 280 minutos de reação. 

A presença de cobre e alumínio nos materiais provoca uma melhora 

significativa nos resultados de remoção de SO2. O material contendo apenas cobre 

(MCF) apresenta diminuição rápida na taxa de remoção de SO2 com 20 minutos de 

teste e estabiliza em torno de 25% durante todo o teste indicando que não houve 

saturação total como observado no material MF. 

Para a amostra contendo alumínio (MFA), nota-se que o tempo de remoção 

total de SO2 aumenta consideravelmente, e este material só apresenta diminuição 

da taxa de remoção de SO2 a partir de 80 minutos com saturação total após 240 

minutos de avaliação.  

Quando cobre e alumínio estão presentes simultaneamente no material 

MCFA é possível notar que o tempo de remoção máxima de SO2 é intermediário aos 

tempos observados para os materiais contendo cobre (MCF) ou alumínio (MFA). 

Para esse material observa-se ainda que o material também não apresenta 

saturação total e a taxa de remoção estabiliza entre 30 e 40%. 

A medida que aumenta a temperatura de reação, de 450°C para  500°C, 

observa-se que o tempo de remoção máxima do material MF aumenta 

consideravelmente de 10 para 90 minutos, enquanto que o tempo de saturação 

diminuiu de 280 para 260 minutos. 

Os materiais MFA, MCF e MCFA apresentam perfis de remoção de SO2 

semelhantes nas duas temperaturas, 450° e 500°C. É importante frisar que, também 

para a temperatura de reação de 500°C, as amostras contendo cobre não 
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apresentaram saturação total durante o teste. Além disso, para estas amostras, o 

patamar de taxa de remoção de SO2 estabilizou em valores superiores aqueles 

observados nos resultados obtidos a 450°C. O material MCF apresenta patamar na 

região de 30 a 40% enquanto que o material MCFA estabiliza a taxa de remoção de 

SO2 na faixa entre 45 a 55%. 

Os resultados dos testes de remoção de SO2 a 550°C mostraram que perfis 

semelhantes para os materiais MF e MFA com remoção acima de 95% durante 

quase 150 minutos e, para esta temperatura, estes materiais não apresentaram 

saturação durante os 400 minutos de teste. Além disso, estes materiais mostraram 

um patamar de taxa de remoção de SO2 em torno de 50%. 

Os materiais contendo cobre (MCF e MCFA) também apresentaram perfis 

semelhantes, contudo, o patamar apresentado pelo material MCFA é superior com 

taxa de remoção que varia entre 55 e 65%. 

Estes resultados estão em concordância com a literatura 44,45 que indica que o 

cobre presente nos materiais atua como promotor na oxidação de SO2 a SO3 com 

imediata sulfatação em três estágios diferentes, incluindo a sulfatação bulk. Estas 

observações explicam porque os materiais contendo cobre não saturam 

completamente nestas condições operacionais 

É importante frisar que, durante todo o experimento, não foi observado picos 

com massa referente a presença de SO3 nos gases de saída o que indica que todo 

SO2 removido foi adsorvido pelos materiais. 

Os valores da capacidade de adsorção de SO2 foram calculados integrando 

as curvas de remoção de cada material mostradas na Figura 34. A Tabela 18 mostra 

os valores de capacidade de adsorção e tempo de saturação. 

Os dados da Tabela 18 mostram que a capacidade de adsorção de SO2 de 

todos os materiais aumenta significativamente com o aumento da temperatura, com 

exceção para o material MFA que não apresentou mudança significativa nos valores 

de capacidade de adsorção entre as temperaturas de 450 e 500°C. Observa-se 

ainda que o material MCFA apresenta os melhores valores de remoção de SO2 em 

todas as temperaturas analisadas. 
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Figura 34. Resultados de remoção de SO2 em função do tempo para a série de materiais contendo 

Mg. Condições reacionais: vazão: 50 mL.min
-1

, 2000ppm SO2, 2% O2, He balanço, 200 mg de 

amostra. 
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Embora o tempo de remoção total de SO2 dos materiais contendo cobre tenha 

sido inferior, principalmente, se comparado ao desempenho da amostra MFA, estes 

materiais não saturaram completamente nas condições aplicadas nos testes. Isto 

mostra que a capacidade de adsorção destes materiais é ainda superior aos valores 

mostrados na Tabela 18. Os materiais MF e MFA apresentam tempos de saturação 

semelhantes a 450° e 500°C, no entanto, quando a temperatura do teste é 

aumentada para 550°C estes materiais também não apresentam saturação total nas 

condições de análise. 

É possível ainda observar que o material contendo cobre e alumínio 

simultaneamente (MCFA) apresenta maior quantidade de SO2 removida durante 

todo o processo. O comportamento deste material provavelmente está relacionado 

com os efeitos eletrônicos e texturais que o cobre e o alumínio provocam, 

simultaneamente, na estrutura do espinélio. 

 

Tabela 18. Capacidade de adsorção e tempo de saturação das amostras. 

Amostra 
Quantidade adsorvida de SO2 

(mg.g-1de material) 
Tempo de saturação (min) 

 450°C 500ºC 550°C 450°C 500ºC 550°C 

MF 49 91 177 280 260 - 

MCF 78 97 180 - - - 

MFA 95 93 205 240 230 - 

MCFA 122 130  229 - - - 

 

Estes resultados sugerem que as propriedades ácido-base e texturais dos 

materiais são mais significativas quando os materiais são avaliados em baixas 

temperaturas. Em contrapartida, a medida que a temperatura aumenta, os efeitos 

eletrônicos provocados pela presença do cobre nos materiais contribui 

significativamente para a capacidade de adsorção de SO2. 

A Tabela 19 resume os valores de área superficial, número total de sítios 

básicos e relaciona com as quantidades de SO2 removido nas três temperaturas 

avaliadas. 
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Tabela 19. Comparação entre as propriedades texturais e ácido-base e quantidade de SO2 removida. 

Materiais SBET (m
2.g-1) 

Quantidade de sítios 
(µmol) 

Quantidade adsorvida de SO2 
(mg.g-1) 

450°C 500°C 550°C 

MF 28,2 104 49 91 177 

MCF 11,3 37 78 97 180 

MFA 83,1 506 95 93 205 

MCFA 35,9 47 122 130 229 

 

Apesar do material MFA apresentar as melhores propriedades texturais e o 

maior número de sítios básicos indicando que seria o material mais promissor, foi 

possível notar que não houve uma correlação direta entre estas propriedades e a 

quantidade de SO2 removida. E isto é mais evidente quando os materiais são 

submetidos ao teste em temperaturas mais elevadas. 

Entretanto, quando se analisa o tempo de remoção total de SO2, essas 

propriedades mostraram-se mais relevantes, principalmente a quantidade de sítios 

básicos, aumentando significativamente o tempo de remoção total de SO2 para os 

materiais MF e MFA que apresentaram os melhores valores de propriedades 

texturais e ácido/base. 

5.11 Difratometria de Raios-X das amostras testadas 

As amostras avaliadas no sistema DeSOx foram submetidas a difratometria 

de raios-X para verificar as mudanças estruturais. A Figura 35 mostra os 

difratogramas das amostras após os testes DeSOx. 

O difratograma dos materiais apresentam as mesmas fases hematita, 

espinélio e óxido de cobre observadas nos difratogramas das amostras não testadas 

(Figura 18). No entanto, os resultados indicam que a fase predominante é a hematita 

(Fe2O3) que pode ter sido formada pela oxidação da fase espinélio durante os testes 

DeSOx. Não foi observado picos de difração característicos das fases óxido de 

alumínio e óxido de magnésio, sugerindo que os metais Mg e Al podem ainda estar 

presentes na rede do espinélio ou que os óxidos estejam finamente dispersos no 

material não sendo possível a detecção pelo DRX. 

É possível notar a presença de picos de difração bastante significativos entre 



85 

 

10 e 30° indicando a formação de novas fases após os testes. Os difratogramas 

foram avaliados no software Xpert Highscore Plus® (PANalytical Software) que 

indicou a presença das fases MgFe2O4 e Fe2O3, previamente identificadas, além das 

fases Fe2O3.H2O (PDF 00 013 0092), maghemitaγ-Fe2O3 (PDF 00 013 0458) e 

Fe2(SO4)3 (PDF 00 014 0253) que foram formadas durante os testes DeSOx. 

A presença da fase de sulfato de ferro (Fe2(SO4)3) confirma que a adsorção 

de SO2 nos materiais leva a formação preferencial de sulfatos, contudo, não se pode 

descartar a formação de sulfitos na amostra, que podem estar presentes em 

pequena quantidade ou finamente disperso no material, o que dificulta a 

identificação por DRX. 
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Figura 35. Difratogramas das amostras testadas. 
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5.12 Infravermelho das amostras pós-teste 

Após os testes de remoção de SO2 (Figura 34) as amostras foram submetidas 

a análise de FTIR. Os espectros de infravermelho são mostrados na Figura 36. 

Todos os espectros mostrados na Figura 36 apresentam as bandas ʋ1 e ʋ2, 

características de espinélios, já discutidos nos resultados de infravermelho das 

amostras pré-teste (Figura 19) e uma banda em torno de 1640cm-1 característica de 

deformação angular da água, ʋ2 
27. 

Observa-se também, na região entre 1180 e 1000 cm-1, a presença de três 

bandas para os materiais MF, MCF e MFA. Estas bandas podem ser atribuídas as 

bandas de vibração ʋ3 triplamente degeneradas características de SO4
2- 27. Além 

disso, a presença da banda em 983 cm-1atribuída a banda de vibraçãoʋ1 também 

sugere a formação de sulfato nos materiais27. Estas bandas são características de 

grupos sulfatos bidentados mononuclear (Figura 8), já que para o íon sulfato livre o 

grupo de simetria Td sugere apenas duas banda de vibração: ʋ3 e ʋ1. No entanto, a 

presença da banda em 1180 cm-1 sugere também a formação de grupos sulfatos 

bidentados binucleares, indicando que é possível que estas duas fases são 

formadas e coexistam nos materiais.  Quando os íons sulfatos estão complexados 

bidentados em um ou dois centros metálicos as orientações espaciais das ligações 

do sulfato são distorcidas e a simetria muda para C2V fazendo com que a banda de 

vibração ʋ3 se divida em três bandas 27,38,39. 
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Figura 36. Espectros de infravermelho das amostras pós-teste de remoção de SO2. 

 

A amostra MCFA apresenta a banda ʋ1 em 983 cm-1 e observa-se a presença 

de duas bandas na região entre 1300 e 1000 cm-1 indicando que a banda ʋ3 se 

dividiu em duas. Isto sugere que o grupo sulfato apresente simetria C3V que é 

característico de SO4
2- monodentado. 

Estes resultados estão de acordo com a literatura 28,72,138 que confirmam que 

o SO2 adsorvido reage na superfície dos materiais formando os sulfatos 

correspondentes. 

Em todos os espectros mostrados na Figura 36, observa-se a presença da 

banda centrada em 1410 cm-1 que pode ser atribuída a banda de vibração 

característica de estiramento simétrico de grupo carboxilato49. Estes grupos ainda 

apresentam outra banda de vibração característica de estiramento assimétrico que 

são centradas em torno de 1600 cm-1,que provavelmente está sobreposta a banda 

de deformação angular da água. 
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A presença de carboxilas nos materiais foi atribuída à adsorção de CO2 

presente na atmosfera que reage na superfície dos materiais. Isto confirma a 

presença de carbono observado nas análises de EDS (Tabela 16). 

As bandas características da espécie sulfito (SO3
-2) 27 centradas em 1010 cm-

1 (ʋ1) e 961 cm-1 (ʋ3) podem estar sobrepostas com a banda ʋ1 característica de 

sulfato, e as bandas ʋ2 (633 cm-1) e ʋ4 (496 cm-1) estão posicionadas na região das 

bandas características do espinélio o que dificulta a identificação destas bandas. No 

entanto, é possível observar um ombro na região entre 700 cm-1 e 600 cm-1que pode 

ser atribuído a presença de sulfito, confirmando a presença dessa espécie nos 

materiais. 

Além disso, Jiang et al33 e Zhao et al49 atribuíram uma banda centrada em 

1400 cm-1 a presença de SO3 quimissorvido. Esta banda, portanto, pode estar 

sobreposta à banda atribuída a carboxila e dificultando a sua observação. 

5.13 DRIFTS In Situ 

Os estudos de DRIFT in situ foram realizados com o intuito de avaliar a 

adsorção de SO2 nos materiais com e sem O2. 

5.13.1 Adsorção de SO2 na ausência de oxigênio 

Os espectros de DRIFT in situ são mostrados na Figura 37. Para estes 

estudos, os materiais foram submetidos à exposição de uma atmosfera contendo 

5000 ppm de SO2 em He em várias temperaturas.  

Analisando o espectro do material MF observa-se a presença de várias 

bandas de absorção. Em 1630 cm-1 foi observado uma banda atribuída a banda de 

deformação angular de água. A intensidade desta banda aumenta com o aumento 

da temperatura até 400°C e diminui entre 400°C e 600°C. Este comportamento pode 

ser explicado pelo fato das moléculas de água adsorvidas migrarem para a 

superfície da amostra pelo efeito da temperatura, aumentando a concentração de 

água na região de leitura do infravermelho e, consequentemente, aumentando a 

intensidade da banda analisada. A medida que o material vai dessorvendo da 
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amostra por efeito da temperatura a intensidade da banda diminui. 

Esse comportamento também foi observado para as bandas centradas em 

1524 cm-1e 1420 cm-1 que foram atribuídas as vibrações características de 

carbonatos33,139,140,141. A presença de carbonatos sugere que o CO2 presente na 

atmosfera foi adsorvido pela amostra. 

As três bandas que aparecem entre 1200 e 1100 são atribuídas as bandas ʋ3 

triplamente degeneradas características de SO4
2- 27 previamente discutidas nas 

análises de FTIR pós-teste mostradas na Figura 36. Estas bandas aumentam a 

intensidade com o aumento da temperatura, indicando que há uma maior remoção 

de SO2 em altas temperaturas. Em torno de 1090 cm-1e em 996 cm-1 foram 

observadas as bandas de vibração ʋ1característico de sulfatos 27.As análises dos 

espectros de FTIR das amostras pós-teste indicaram que apenas a amostra MCFA 

apresentou grupos sulfatos monodentados. Entretanto, a banda em 1090 cm-1 indica 

a presença deste grupo também na amostra MF, pois a banda ʋ1 apresenta número 

de onda maior para grupos monodentados do que grupos bidentados. 

Alguns estudos 14,34,70 relatam que a ausência ou deficiência de oxigênio na 

corrente gasosa favorece a formação de sulfitos nos processos DeSOx. Os 

resultados de DRIFTS-in situ não indicaram a formação destes compostos durante 

os ensaios. Contudo, a formação de espécies SO3
2- não pode ser totalmente 

descartada, pois as bandas ʋ1 e ʋ3 aparecem bem próximas e possuem valores de 

número de onda muito próximos das bandas ʋ1 dos grupos sulfatos. Dessa forma, 

essas bandas (ʋ1 e ʋ3) características de sulfito poderiam estar sobrepostas as 

bandas ʋ1 de sulfatos dificultando a sua avaliação. Além disso, as bandas ʋ2 e ʋ4 

dos sulfitos também podem estar mascaradas na região de alto ruído da técnica, 

entretanto, a banda  ʋ2,centrada em 633 cm-1, foi observada nos espectros de FTIR 

das amostras testadas, o que indica a formação de sulfitos nos materiais, mesmo 

que não fosse observado nos ensaios de DRIFTS 27,40. 

Os espectros de DRIFTS do material MCF mostram que há pouca água 

adsorvida no material e que esta é removida em temperaturas moderadas. Não foi 

observados também a presença de bandas referentes à carbonato indicando que o 

CO2 provavelmente não foi adsorvido pelo material. Este resultado está de acordo 

com o que foi observado nas análises de TPD-CO2 (Figura 25) que mostra que a 

amostra MCF apresentou a menor quantidade de sítios básicos e isto não favorece a 

adsorção de CO2, já que esta é uma molécula ácida. 
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Ainda para este material, é possível observar a presença de várias bandas 

entre 1250 cm-1 e 1050 cm-1 que podem ser atribuídas a banda ʋ3 de sulfatos mono 

e bidentados, além das bandas ʋ1 também atribuídas aos grupos sulfatos 

monodentados e bidentados. É possível notar também que as intensidades das 

bandas características dos grupos sulfatos aumentam significativamente a partir de 

500°C. 

A amostra MFA, que contem alumínio, apresentou comportamento 

semelhante ao do material MF. É possível ver as bandas características de água e 

CO2 adsorvidos além das bandas ʋ1 e ʋ3 dos grupos sulfatos mono e bidentados. 

Entretanto, para essa amostra observa-se que as bandas características de sulfatos 

começam a aparecer a partir de 100°C e as intensidades aumentam 

significativamente a partir de 400°C. Esse material apresentou ainda uma banda 

centrada em 1344 cm-1 presente nos espectros coletados em todas as temperaturas. 

Essa banda foi atribuída às espécies sulfatos superficiais 27,33,139,142,143. 

 A análise dos espectros de DRIFTS da amostra contendo cobre e alumínio 

simultaneamente (MCFA) indica que não há a formação de carbonatos, 

provavelmente pela presença de cobre na estrutura do material. Além disso, a banda 

referente à presença de água adsorvida apresenta baixa intensidade e esta banda 

desaparece totalmente em 200°C revelando que a água foi removida nessa 

temperatura. Este comportamento também foi observado para a amostra MCF que 

não apresentou bandas referentes à carbonatos e à água em temperaturas 

superiores a 200°C. 

Ainda para esse material, observa-se dois conjuntos bem definidos de bandas 

entre 1260 cm-1 e 1170 cm-1, e, entre 1150 cm-1 e 1100 cm-1, que podem ser 

atribuídas às bandas ʋ3 de grupos sulfatos bidentados e monodentados, 

respectivamente. As duas bandas em1018 cm-1 e 1000 cm-1 são referentes às 

bandas ʋ1 de sulfatos monodentados e bidentados, respectivamente.  
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Figura 37. DRIFTS in situ dos materiais, atmosfera SO2/He 5000ppm, vazão total 50mL.min
-1

. 
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Estes dados confrontam o que foi observado no espectro de FTIR pós teste 

desta amostra (Figura 36) que indicava a formação de grupos sulfatos 

monodentados apenas. Isto se deve, provavelmente, devido a técnica utilizada para 

a coleta dos espectros de FTIR ser realizada pelo método da pastilha de KBr, em 

que faz-se a leitura do material sem distinguir a superfície do bulk. Para o caso dos 

ensaios de DRIFTS in situ, avalia-se a superfície dos materiais. Deste modo, os 

resultados sugerem que quando o SO2 é adsorvido na superfície do material é 

possível formar tanto grupos mono quanto bidentados, no entanto, quando os 

grupos migram para o interior da amostra, provavelmente ocorre a formação 

majoritária de grupos monodentados. 

A Figura 38 mostra os espectros de DRIFTS coletados em função do tempo. 

Para cada temperatura foram coletados os espectros em intervalos de tempo de 10 

min. Observa-se que para todas as amostras as intensidades das bandas referentes 

aos grupos sulfatos aumentam com o aumento da temperatura principalmente a 

partir de 400°C. Em valores inferiores a esta temperatura o aumento na intensidade 

das bandas de sulfatos não são tão significativos sugerindo que em maiores 

temperaturas ocorrerá uma maior remoção de SO2. 

É possível também observar que a intensidade das bandas de sulfato não 

aumentam com o tempo para uma mesma temperatura, com exceção do material 

MCF em que observa-se aumentos significativos das intensidades das bandas de 

sulfatos nas temperaturas de 400°C e 500°C. Isto sugere que a taxa de adsorção de 

SO2 permanece constante para a mesma temperatura, sem alterar a quantidade de 

óxido de enxofre presente na superfície. Entretanto, a taxa de migração para o 

interior da amostra (bulk) provavelmente aumenta com a temperatura já que foi 

observado nos testes altas taxas de remoção sem saturar os materiais, 

principalmente nas temperaturas de 500° e 550°C (Figura 34). 
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Figura 38. Espectros de DRIFTS-in situ alinhados por tempo e temperatura. 

5.13.2 Efeito da presença de O2 na adsorção de SO2 

O efeito da presença de O2 na mistura gasosa sobre a interação de SO2 com 

as ferritas também foi avaliado. A Figura 39 mostra os espectros de DRIFT in situ. 

Para estes estudos, os materiais foram submetidos às condições semelhantes ao 

estudo anterior com uma atmosfera contendo 5000 ppm de SO2 e 2% de O2 em He 

a uma vazão total de 50 mL.min-1 variando a temperatura de 25°C até 600°C. 

Os espectros dos materiais também apresentaram a banda de deformação 

angular característica de água (~1650 cm-1), entretanto, a banda desaparece a partir 

de 200°C, temperatura inferior aquelas observadas nos espectros coletados na 

ausência de oxigênio. Observa-se também as bandas características de carbonato, 

em 1512 cm-1 e 1428 cm-1, no entanto, as intensidades destas bandas são inferiores 

àquelas apresentadas nos ensaios sem oxigênio (Figura 37) sugerindo que a 
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presença de O2 parece favorecer a decomposição dos carbonatos formados pela 

adsorção de CO2. 

Para todos os materiais foram observadas as bandas ʋ3 triplamente 

degeneradas características de SO4
2- com pequeno deslocamento para maiores 

números de onda para estas bandas. As bandas ʋ1 também foram observadas e 

apresentaram maior deslocamento do que as bandas ʋ3.  

Assim como nos testes sem oxigênio não foram detectadas bandas  

características de sulfitos, entretanto, não é totalmente descartada a formação 

destes materiais durante a adsorção de SO2 por razões previamente discutidas. 

Estes resultados comprovam que ocorre a formação de sulfatos mono e bidendatos 

superficiais. 

Nota-se também que todos os materiais apresentaram adsorção significativa 

em baixas temperaturas, na faixa entre 25°C e 300°C, comparados aos resultados 

obtidos na ausência de oxigênio. E isto é mais evidente ainda para o material MFA 

em que observa-se bandas de sulfato com altas intensidades em temperaturas mais 

baixas. 

A Figura 40 mostra os espectros de DRIFTS coletados no experimento de 

adsorção de SO2 na presença de oxigênio, organizados em função do tempo em 

intervalos de 10 min. 

É possível observar que, nos experimentos de adsorção de SO2 com (Figura 

38) e sem oxigênio, as intensidades das bandas ʋ1e ʋ3 características de sulfatos 

aumentam significativamente com o aumento da temperatura, porem, nos dois 

experimentos, essas intensidades não apresentam aumento significativo com o 

aumento do tempo para uma mesma temperatura, sugerindo que a taxa de adsorção 

de SO2 permanece constante para a mesma temperatura, sem alterar a quantidade 

de óxido de enxofre superficial e a taxa de migração para o interior da amostra (bulk) 

provavelmente aumenta com o tempo.  

Ainda para estes materiais, é possível notar que as bandas de sulfatos 

adsorvidos em baixas temperaturas são mais intensas que as bandas apresentadas 

nos ensaios sem oxigênio, sugerindo que uma atmosfera mais oxidante favorece a 

remoção de SO2 em todas as temperaturas. Estas observações são mais evidentes 

na amostra MFA. 
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Figura 39. DRIFTS in situ dos materiais, atmosfera O2 2%, SO2 5000ppm, He balanço, vazão total 

50mL.min
-1

. 
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Figura 40. Espectros de DRIFTS-in situ alinhados por tempo e temperatura para os ensaios com 

oxigênio. 

5.13.3 Efeito da presença de CO e CO2 na adsorção de SO2 

Os ensaios de adsorção de SO2 também foram realizados na presença de CO 

e CO2, com o propósito de avaliar o comportamento DeSOx das amostras quando o 

SO2 estiver competindo com outra molécula pelos sítios básicos simulando efluentes 

do regenerador ou gases de combustão. A Figura X mostra os ensaios de DRIFTS in 

situ utilizando a seguinte composição gasosa: 0,5% SO2, 4,5% He, 9,5% CO e 

balanço em CO2.  

É possível notar a presença de bandas de adsorção centradas em torno de 

1600 cm-1 característico de deformação angular da água apresentando 

comportamento previamente discutido nos estudos de DRITS in situ com e sem 

oxigênio.  
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Figura 41. Espectros de DRIFTS-in situ alinhados por tempo e temperatura para os ensaios com CO 
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se que as bandas ʋ3 e ʋ1 de sulfatos também estão presentes sugerindo, portanto, 

que os materiais continuam ativos na remoção do óxido de enxofre, apresentando 

comportamento semelhante observado nos testes sem a presença dos óxidos de 

carbono (Figura 40 e Figura 41), em que, as intensidades das bandas de sulfato 

aumentam com o aumento da temperatura. Esses resultados são extremamente 

importantes, pois, observa-se que os materiais continuam ativos mesmo em 

condições extremas, com altíssimas concentrações de CO2, por exemplo. 

As intensidades das bandas características de sulfato mostram-se inferiores 

quando comparadas às mesmas bandas presentes nos espectros coletados nos 

ensaios com e sem oxigênio (Figura 40 e Figura 41). Isto sugere que houve uma 

diminuição na quantidade de SO2 adsorvida, entretanto, não é possível afirmar se 

realmente houve diminuição na quantidade de SO2 removida, pois, como CO e CO2 

estão presentes em altas concentrações, a intensidade da radiação de infravermelho 

diminui por absorção dessas substâncias no caminho óptico e, consequentemente, 

ocorrerá uma diminuição das intensidades das bandas nos espectros coletados 

nessas condições. 

Todas as amostras apresentaram elevação da linha de base nos espectros 

em temperaturas a partir de 500°C, com diminuição das intensidades das bandas 

observadas. Esse efeito foi mais efetivo quando as amostras foram submetidas a 

600°C quando não foi possível realizar a coleta dos espectros, indicando que houve 

uma desativação dos materiais. 

Após os testes, foi observado que a coloração dos materiais apresentou 

alteração, como pode ser visto na Figura 42. A mudança na cor dos materiais sugere 

a formação de outra fase durante os testes que pode ser formação de magnetita ou 

deposição de coque. 

A magnetita pode ter sido formada pela redução dos íons ferro por CO que 

está presente em concentração relativamente elevada na corrente gasosa. Além 

disso, é possível a formação de ferro II com consequente formação de magnetita por 

efeito da sulfatação, como será demonstrado na proposta do mecanismo.  

O coqueamento dos materiais provavelmente ocorreu devido a reação de 

Boudouard 144,145,146, ou reação de desproporcionamento de CO, descrita na 

equação 17: 

 

2CO(g)  C(s)+ CO2(g)      ∆H = -172,50 kJ.mol-1 (17) 
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A literatura 145 relata que a reação de desproporcionamento de CO pode 

ocorrer na ausência de oxigênio e se o monóxido de carbono for adsorvido em sítios 

vizinhos, formando o dióxido de carbono e coque, que é depositado na superfície do 

material. 

 

 

(a) (b) 

Figura 42. Imagem dos materiais antes (a) e após (b) os ensaios com CO, CO2 e SO2. 
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5.14 Análise Térmica dos materiais pós-teste 

Para avaliar a formação de coque nos materiais foram realizados ensaios de 

termogravimetria com oxigênio para as amostras avaliadas nos ensaios de DRIFTS 

in situ com corrente gasosa contendo CO, CO2 e SO2. A Figura 43 mostra as curvas 

de perda de massa (TG) e DTA das amostras. 

É possível observar que todos os materiais apresentaram um evento de perda 

de massa endotérmico em baixa temperatura, até 200°C, que pode ser atribuído a 

perda de água adsorvida pelos materiais. Entre 200°C e 450°C, nota-se outro evento 

exotérmico com ganho de massa em todos os materiais. Esse evento sugere a 

oxidação de uma fase, como a magnetita por exemplo, que pode ter sido formada 

pela redução com CO ou pela redução por sulfatação, já que os materiais foram 

expostos à corrente gasosa sem oxigênio. 

Os materiais MF e MFA apresentam um evento altamente exotérmico em 

350°C com perda de massa indicando a combustão de materiais carbonáceos que 

provavelmente foram formados através da reação de Boudouard. É importante 

mencionar que o material MFA apresentou 3 regiões de perda de massa com 

subsequente ganho de massa, todos eventos exotérmicos. Esse comportamento 

pode ser explicado pela combustão de materiais carbonáceos com diferentes 

estabilidades térmicas, gerando as regiões de perda de massa. A combustão desses 

materiais carbonáceos expõe materiais oxidáveis, como a magnetita, por exemplo, 

que vai gerar as regiões de ganho de massa. 

As amostras MCF e MCFA, ambas contendo cobre na estrutura, não 

apresentaram regiões exotérmicas de perda de massa sugerindo que para esses 

materiais não foi formado fases carbonáceas, indicando que o cobre desfavorece a 

formação destas fases. No entanto, foram os materiais que mais apresentaram 

ganho de massa durante a oxidação da fase magnetita. 
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Figura 43. TG/DTA das amostras pós-testes com CO, CO2 e SO2. 

 

Os gráficos de TG e DTA ainda mostraram uma região endotérmica com 

perda de massa significativa entre 750°C e 900°C que foi atribuído a decomposição 

de Fe2(SO4)3 segundo a equação abaixo 147,148: 

 

Fe2(SO4)3 (s)  Fe2O3 (s) + 3SO3(g)    (18) 

 

A decomposição do sulfato de ferro na presença de oxigênio ocorre entre 

680°C a 900°C em evento endotérmico 147. O  Fe2(SO4)3 é um produto da reação de 

FeSO4 e O2 que ocorre entre 400°C e 600°C em um evento exotérmico, segundo a 

seguinte reação 147: 

 

12FeSO4(s) + 3O2(g)  4 Fe2(SO4)3(s) + 2Fe2O3(s)   (19) 

 

Como não foi observado nenhum evento nessa região de temperatura (400°C 

a 600°C), então a fase sulfato formada foi Fe2(SO4)3 o que confirma o que foi 
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observado nos difratogramas das amostras pós-teste dos materiais (Figura 35). 

Uma ressalva a essas observações deve ser feita para o perfil de 

termogravimetria do material MFA em que ocorre eventos na região entre 400°C e 

600°C. Nesse caso, os eventos são de perda e ganho de massa exotérmicos que 

podem ter a contribuição tanto da queima de carbonáceos seguida de oxidação de 

Fe2+, quanto da oxidação de sulfato de ferro mostrado na Equação 20, que também 

é um evento de ganho de massa exotérmico. 

5.15 Mecanismo Proposto 

Para Wang et al 72 a adsorção de SO2 deve acontecer em um átomo de 

oxigênio ligado diretamente a um íon ferro vizinho a uma vacância de oxigênio na 

rede (Equações 12 a 14) e na ausência de oxigênio não ocorre a formação de 

sulfatos. Contudo, os resultados das análises DRIFTS in situ revelam que a 

adsorção oxidativa de SO2 nas ferritas levam a formação de sulfatos mono e 

bidentados, independente da presença de oxigênio na corrente gasosa e os dados 

de FTIR (Figura 36) após o teste mostraram que também houve a formação de 

sulfitos. 

Não foi possível observar vacâncias de íons oxigênio na rede nem aumento 

da condutividade dos materiais, portanto, sugere-se que para ocorrer a adsorção de 

SO2 com formação de sulfatos é necessário que alguma espécie esteja sofrendo 

redução e posterior oxidação. A espécie sulfato formada nos testes foi Fe2(SO4)3, 

confirmado pelo difratograma da amostra pós-teste. Dessa forma, o SO2 deve 

adsorver em sítios de Fe3+ que devem ser vizinhos de espécies que podem sofrer 

redução. Alumínio e magnésio estão descartados, pois, não sofrem redução nas 

condições de teste, e a redução do cobre resultaria na formação de outra fase 

segregada, tais como, Cu2O e cobre metálico, que não foram detectadas nos 

difratogramas. 

Dessa forma, a adsorção de SO2 deve acontecer exclusivamente em sítios de 

ferro que são vizinhos a outros íons ferro. A presença dessas espécies foi 

confirmada nos espectros de EPR (Figura 21 e Figura 22) que mostraram a 

presença de centros superparamagnéticos nanoestruturados com acoplamento 

Fe3+–O–Fe3+. 
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O mecanismo proposto para a adsorção oxidativa de SO2 passa pela 

adsorção em um sítio de oxigênio ligado a um íon Fe3+, acoplado a outro íon ferro, 

formando sulfito que rapidamente reage com outro oxigênio da rede levando à 

formação de sulfato e à redução do íon ferro vizinho de Fe3+ para Fe2+. Em seguida 

o oxigênio da corrente gasosa reage com o Fe2+ retornando para o estado inicial 

enquanto que o sulfato formado segrega formando outra fase. 

A presença de Fe2+ não foi observada nos espectros de EPR pois, como 

discutido anteriormente, é necessário que a amostra seja submetida a temperatura 

do hélio líquido, e as análises foram conduzidas até 100K. Entretanto, a formação da 

fase magnetita foi sugerida a partir das análises de termogravimetria, mostradas na 

Figura 43, e, portanto, foi considerada na formulação do mecanismo proposto. 

Contudo, uma averiguação mais detalhada deve ser realizada para confirmar a 

presença de Fe2+ nos materiais. A Figura 44 resume o esquema para o mecanismo 

de adsorção. 

 

 

Figura 44. Esquema para o mecanismo de adsorção de SO2. 
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6 CONCLUSÕES 

As ferritas de magnésio dopadas com cobre e/ou alumínio preparadas pelo 

método da combustão mostraram-se ativas do processo DeSOx operando em altas 

temperaturas e alta velocidade espacial. 

Os testes DeSOx mostraram que os materiais desativam em temperaturas 

mais baixas, entretanto, a 550°C nenhum dos materiais saturou durante o tempo de 

análise. Não foi possível observar uma correlação direta entre as propriedades 

texturais e ácido/base dos materiais e a quantidade de SO2 removida durante os 

testes. 

A presença de alumínio na estrutura dos materiais aumenta a densidade de 

sítios básicos que tem influencia nos resultados de adsorção principalmente nos 

primeiros minutos, apresentando 100% de remoção independente da temperatura. 

Os estudos de reflectância difusa na região do infravermelho in situ 

mostraram que a adsorção de SO2 forma essencialmente sulfatos nos materiais, 

mesmo na ausência de oxigênio, entretanto, os espectros de FTIR dos materiais 

pós-teste evidenciaram a presença de bandas características de sulfitos sugerindo a 

formação desses compostos também.  

Além disso, estes ensaios mostraram que os materiais continuam ativos 

mesmo em atmosfera contendo CO e alta concentração de CO2. Contudo, a 

presença de CO e CO2 leva a formação de coque na superfície dos materiais a 

500°C, com coqueamento completo a 600°C, impedindo a remoção de SO2 nesta 

temperatura, e produz também magnetita, ambos evidenciado nas análises de 

termogravimetria dos materiais pós-teste. 

A atividade dos materiais em atmosfera altamente concentrada com CO2 

indica que estes são materiais promissores para o abatimento de SO2 em correntes 

gasosas de combustão, incluindo os gases efluentes dos regeneradores de FCC. 

Os difratogramas de raios-X das amostras testadas apresentaram picos de 

difração das fases espinélio, hematita e óxido de cobre, observados também nas 

amostras novas, com destaque para a hematita que apresentou picos de difração 

bastante intensos. Os difratogramas mostraram também a formação de novas fases 

como maghemita e Fe2(SO4)3 como a única fase sulfatada. 

Os perfis de termogravimetria com O2 realizados nas amostras após os 
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ensaios de DRIFT in situ com CO e CO2 confirmaram a formação de coque e uma 

região de oxidação com de ganho de massa, sugerindo a formação de Fe2+ de 

magnetita, que poderia estar mascarada nos resultados de DRX, já que apresenta 

perfil semelhante ao espinélio e maghemita.  

A presença de Fe2+ é de fundamental importância para explicar a formação de 

sulfatos nos materiais testados na ausência de oxigênio e, consequentemente, foi 

proposto que a espécie Fe3+–O– Fe3+, identificada nos espectros de EPR, seria o 

sítio de adsorção de SO2 com formação de sulfato pela redução do íon ferro vizinho 

formando Fe2+ que seria novamente oxidado na presença de oxigênio. 

Os materiais preparados e testados neste trabalho são promissores para o 

abatimento de SO2 em correntes gasosas em altas velocidades espaciais, altas 

temperaturas e na presença de outros gases de combustão como o CO2, inclusive 

em altas concentrações. Dessa forma, Os materiais podem ser aplicados tanto em 

purificação de correntes gasosas para processos sensíveis a presença de SO2, 

como por exemplo, nas reações de shift, quanto em controle de emissões 

atmosféricas, como os gases oriundos de regeneradores de FCC ou de qualquer 

tipo de combustão.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos resultados serem conclusivos para indicar a aplicação dos 

materiais na remoção de SO2 em correntes gasosas, ainda são necessários estudos 

para entender melhor o mecanismo, otimizar a formulação dos materiais visando 

maximizar a remoção de SO2.  

Dessa forma, seria necessário realizar: 

 

- Análise de espectroscopia Mossbauer em baixas temperaturas para 

averiguar a formação de Fe2+ e possíveis fases não observadas pelas técnicas 

utilizadas; 

- Realizar testes de longa duração até desativação total para avaliar a 

capacidade máxima de adsorção; 

- Realizar testes de regeneração e averiguar quantos ciclos pode ser 

reutilizados; 

- Refinar os difratogramas pelo método Rietveld para identificar e quantificar 

as fases formadas na preparação dos materiais e após os testes.  

- Investigar a influência de outros compostos que possivelmente possam estar 

presentes nas correntes gasosas, tais como: NO, NO2, H2O, H2. 

- Aplicar os materiais em testes em escala piloto; 

- Realizar estudos dos materiais pós-teste por EPR em temperaturas 

variadas. 
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APÊNDICE A – DIFRATOGRAMAS DE RAIOS-X PADRÃO DAS POSSÍVEIS 

FASES PRESENTES NAS AMOSTRAS 
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Figura A1.Difratograma padrão da magnetita (Fe3O4) ICSD 50567. 
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Figura A2. Difratograma padrão da ferrita de magnésio (MgFe2O4) ICSD 

173651. 
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Figura A3. Difratograma padrão da ferrita de cobre e magnésio 

(Mg0,5Cu0,5Fe2O4) ICSD 173651. 
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Figura A4. Difratograma padrão da ferrita de alumínio e magnésio 

(MgAl0,5Fe1,5O3) ICSD 172277. 



128 
 

10 20 30 40 50 60 70 80

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

In
te

n
s
id

a
d

e
 (

c
p

s
)

2 (graus)

Hematita (Fe
2
O

3
)

ICSD 173651

 

Figura A5. Difratograma padrão da hematita (Fe2O3) ICSD 173651. 

 

 

10 20 30 40 50 60 70 80

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

In
te

n
s
id

a
d

e
 (

c
p

s
)

2 (graus)

MgO

ISCD 88058

 

Figura A6. Difratograma padrão do óxido de magnésio (MgO)  ICSD 88058. 
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Figura A7. Difratograma padrão do óxido de cobre (CuO)  ICSD 67850. 
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Figura A8. Difratograma padrão do óxido de alumínio (Al2O3) ICSD 51687. 
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APÊNDICE B – Resultados do mapeamento das micrografias 

 

Figura B1. Amostra MF. 

 

Figura B2. Amostra MCF. 
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Figura B1. Amostra MFA. 

 

 

Figura B2. Amostra MCFA. 
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ANEXO A – PRINCÍPIOS DE EPR 

A Ressonância Paramagnética de Elétron (Electron Paramagnetic 

Resonance - EPR), também conhecida por Ressonância de Spin Eletrônico 

(Electron Spin Resonance - ESR), é uma técnica espectroscópica amplamente 

utilizada para avaliar os centros paramagnéticos de muitos óxidos, 

frequentemente encontrados em catalisadores. 

Os centros paramagnéticos observáveis nos espectros de EPR incluem, 

além dos óxidos, radicais orgânicos e inorgânicos, cátions metálicos e 

complexos e clusters metálicos suportados ou não. Cada centro paramagnético 

irá gerar um sinal característico e bem definido de EPR que varia 

significativamente com as propriedades magnéticas, a estabilidade e 

reatividade destes materiais. 

A técnica espectroscópica de EPR é baseada no processo de absorção 

de ressonância da radiação de microondas por íons paramagnéticos ou 

moléculas com, pelo menos, um spin do elétron não emparelhado e na 

presença de um campo magnético estático (efeito Zeeman)1. 

 

Efeito Zeeman 

 

Um elétron possui, devido aos seus dois movimentos fundamentais, 

momento angular orbital e momento de spin,  ̅. Devido o elétron ser uma 

partículas carregada, o movimento angular deste gera um campo magnético, 

caracterizado pelo momento magnético, ̅ (Figura B1). 

 

 

Figura B1. Spin eletrônico e momento magnético2. 

 

Se esse elétron é submetido a um campo magnético externo, será 
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orientado em direções discretas, correspondendo a dois níveis de energia 

(Figura 2). O desdobramento dos níveis energéticos por efeito de um campo 

magnético externo é conhecido como efeito Zeeman. 

 

 

 

Figura B2. Desdobramento dos níveis de energia por efeito de campo magnético 

externo 2. 

 

O número de desdobramentos é definido pelo número quântico de spin, 

S. Assumindo uma única direção, z, a expressão que define S ficará: 

 

              (1) 

 

em que,   é a constante de Planck e o termo Ms pode assumir 2S + 1 valores. 

Se os valores possível para Ms diferem uma unidade, então somente dois 

valores para Ms são permitidos +1/2 e -1/2 para um único elétron 

desemparelhado. 

As energias de cada estado (+/- ½) são definidas pelo produto do 

momento magnético, μ, e o campo externo, B0. Para um elétron, μ é dado por: 

 

            (2) 

 

em que,  é o momento magnético intrínseco do elétron ou magnéton de Bohr e 

o ge é o fator-g de desdobramento espectroscópico e é atribuído pelas 

contribuições dos movimentos orbital e de spin ao momento angular total. O 
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valor do fator-g para um elétron livre é ge = 2,002319304386. O fator    

também é conhecido como razão magnetogírica 3. 

Dessa forma, a energia de cada estado pode ser descrita da seguinte 

maneira: 

 

           (3) 

 

substituindo (2) em (3), 

 

              (4) 

 

Os autovalores de energia dado pela expressão (4) são múltiplos dos 

autovalores de S: 

 

    
 ⁄          (5) 

 

O estado de mais baixa energia corresponde a situação em que o 

momento magnético de spin está paralelo ao campo magnético e o estado de 

mais alta energia corresponde a situação em que o momento magnético de 

spin está antiparalelo ao campo magnético (Figura B3). 

 

 

Figura B3. Indução dos estados energéticos de spin em função do campo magnético 

externo, B0. Adaptado de 2. 

 

O elétron pode mudar a orientação por absorção de radiação 
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eletromagnética, desde que a energia possua valor exatamente igual a 

diferença de energia entre os estados (ΔE), e esta condição de ressonância é 

definida por: 

 

                 (5) 

 

Acoplamento Spin-órbita 

 

A discussão realizada até o momento leva em consideração o elétron 

livre, sem o efeito de força externa de qualquer natureza. No entanto, quando o 

elétron está presente na estrutura de um átomo o movimento orbital gera um 

campo magnético que interage com o spin alterando o parâmetro g. 

A energia entre os estados pode ser descrita da seguinte maneira: 

 

                 (6) 

 

A magnitude da contribuição do acoplamento spin-órbita depende do 

tamanho do núcleo contendo o elétron não emparelhado. Portanto, os radicais 

livres orgânicos, com apenas átomos de H, O, C e N, apresentarão pequena 

contribuição de acoplamento spin-órbita, produzindo valores do fator-g muito 

próximos de ge, enquanto os fatores g de elementos muito maiores, como os 

metais, pode ser significativamente diferente do ge. 

Como o fator-g é resultado da relação dos movimentos de spin e orbital, 

a equação (6) pode ser reescrita aplicando uma componente δB resultante de 

um segundo campo magnético oriundo do acoplamento spin-órbita: 

 

                  (7) 

 

Como B é uma grandeza espectrométrica se seu valor é conhecido a 

equação (7) pode ser: 

 

                 (8) 

 

Dessa forma, o fator-g (ge + δg) indica as informações químicas sobre a 
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natureza da interação entre o elétron e o átomo. 

 

O fator-g 

 

Como demonstrado anteriormente, o fator-g tem importância significativa 

na espectroscopia EPR e é extremamente necessário saber o valor de g. Em 

um espectrômetro de EPR, uma amostra paramagnética é submetida a um 

grande campo magnético uniforme, que divide os níveis de energia do estado 

fundamental por um valor ΔE demonstrado na equação (6). 

O valor da constante β é conhecido e a magnitude do B0 pode ser 

medida, portanto, para calcular g determina-se o valor de ΔE. Isto é feito 

através da irradiação da amostra com micro-ondas com uma frequência fixa e 

varredura do campo magnético. A Figura B4 mostra o processo de absorção de 

micro-ondas em um experimento de EPR. A banda de absorção é muito larga, 

portanto, o resultado dos espectros de EPR comumente são expressos pela 

derivada da absorção. 

 

 

Figura B4.Processo de absorção de micro-ondas em um experimento de EPR. 

Adaptado de 2. 
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O valor de g pode então ser calculado pela expressão usando   (GHz) e 

B (Gauss): 

 

  
  

  
      (9) 

 

substituindo as constantes   (6,626.10-34J.s) e β (9,274.10-28J.G-1) na equação 

(9), 

 

        
       

         
     (10) 

 

Duas observações são importantes na espectroscopia de EPR: os dois 

estados de spin têm a mesma energia na ausência de um campo magnético e 

as energias dos estados de spin divergem de forma linear quando o campo 

magnético aumenta. As consequências dessas observações mostram que sem 

um campo magnético não há desdobramento dos estados de spin, portanto, 

nenhuma diferença de energia para medir, e a diferença de energia medida 

depende linearmente do campo magnético. 

 

Interações hiperfinas e spin Hamiltoniano (Hs) 

 

O hamiltoniano de spin (Hs) pode ser derivado pelo Hamiltoniano de todo 

o sistema por separando as contribuições energéticas que envolvem o spin de 

todas as outras contribuições4. Ele contém todas as interações do spin do 

elétron com o externo campo magnético e momentos magnéticos internos, ou 

seja, outras rotações na vizinhança do spin do elétron. 

O spin Hamiltoniano para o átomo livre pode ser descrito da seguinte 

maneira: 

 

                            (11) 

 

Os termos da equação (11) descrevem o efeito Zeeman do elétron,    , 

o desdobramento de campo zero (zero-field splitting),     , o acoplamento 

hiperfino entre o spin do elétron e o spin nuclear,    , o efeito Zeeman do 
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núcleo,    , as interações quadrupolares para o spin nuclear com I > 1/2,    , 

e as interações spin-spin entre pares de spin nuclear,    . Os diferentes 

termos do operador Hamiltoniano estão ordenados em função da sua 

contribuição energética. 

Para a espectroscopia de EPR, os termos    ,      e     descritos na 

equação (11) são os mais importantes, enquanto que os demais termos são 

mais importantes na espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN). 

O termo     descreve o efeito Zeeman do elétron e, portanto, pode ser 

reescrito da seguinte maneira: 

 

                (12) 

 

que é o termo dominante do Hamiltoniano de spin. Como S e B0são 

explicitamente dependentes da orientação, g assume a forma geral de um 

tensor com os componentes: 

 

  (

         

         

         

)    (13) 

 

O fator de desdobramento espectroscópico, ou fator-g, relaciona-se ao 

tensor g pela média do traço da matriz do tensor g: 

 

   
 ⁄ (           )    (14) 

 

Os desvios do fato-g comparado com o valor de ge para o elétron livre é 

causado pelo acoplamento spin-órbita, discutido anteriormente. 

Em sistemas em que S> ½ e simetria não cúbica, os acoplamentos 

dipolo-dipolo entre os spins individuais dos elétrons removem a 

degenerescência energética do estado fundamental. Esse fenômeno é 

chamado desdobramento de campo zero (zero-field splitting) e ocasiona uma 

separação entre os níveis Zeeman, mesmo na ausência de um campo 

magnético externo. O Hamiltoniano para o desdobramento de campo zero pode 

ser descrito como: 
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               (15) 

 

A equação (15) descreve o desdobramento em função de um tensor D 

chamado de acoplamento spin-spin. Em tese, somente espécies com S = ½ 

são estudadas em detalhe, portanto, a contribuição de      para o 

Hamiltoniano de spin pode ser negligenciada5. 

Para espécies paramagnéticas que contenham um núcleo magnético, 

com spin I≠ 0, os elétrons desemparelhados dessa espécie irão ser 

influenciados pelo campo magnético gerado pelo núcleo atômico. Esse 

acoplamento dos spins do elétron e do núcleo dá origem a estrutura hiperfina 

do espectro de EPR5. 

A interação hiperfina é uma das mais importantes fontes de informação 

da espectroscopia de EPR. Ela fornece informações diretas sobre a vizinhança 

do elétron e sua contribuição para o Hamiltoniano pode ser dada por: 

 

              (16) 

 

em que A é o tensor de acoplamento da estrutura hiperfina e I é o spin nuclear. 

 

Figura B5. Espectro de EPR para um único elétron interagindo com o campo 

magnético do núcleo (BI) de spin I=1/2. Adaptado de 2. 

 

A Figura B5 ilustra o efeito do acoplamento da estrutura hiperfina. O 
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campo magnético local do núcleo adiciona ou subtrai o campo B0 aplicado. 

Como resultado, os níveis de energia do estado fundamental e estado excitado 

são divididos em dois. Dessa forma, são detectadas duas linhas no espectro de 

EPR ao invés de apenas uma. Nem todas as transições são permitidas por 

causa de regras de seleção. 

 

Anisotropia 

 

O sinal do espetro e EPR apresentam largura de linhas muito grande e é 

comum coletá-los na forma de derivadas, principalmente a primeira derivada. 

Muitas interações em ressonância magnética são anisotrópicas ou possuem 

componentes anisotrópicos. Em amostras desordenadas, ou seja, não 

cristalinas, os centros paramagnéticos estão distribuídos aleatoriamente em 

relação ao campo magnético. Portanto, para uma determinada frequência de 

micro-ondas os spins satisfazem a condição de ressonância em diferentes 

valores de campo magnético levando a formação de diferentes formatos de 

espectros. 

Para cada centro paramagnético, existe um sistema de eixo único, 

chamado o sistema de eixo principal. Os fatores-g medidos ao longo desses 

eixos são chamados de fatores-g principais e são denominados gx, gy e gz. 

A Figura B6, mostra o exemplo de uma molécula em que o metal 

paramagnético é coordenado por dois ligantes iguais na direção z e quatro 

ligantes diferentes, mas iguais em ambas as direções x e y. Como resultado, o 

fator-g resultante será diferente para as situações em que o campo B0 é 

paralelo a um dos eixos z, x ou y, gerando espectros diferentes. 
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Figura B6. Dependência do valor g em função da orientação das moléculas no campo 

magnético2. 

Os espectros de EPR podem ser idealizados nos três casos mais 

comuns de anisotropia (Figura B7):  

- simetria isotrópica, em que gx=gy=gz=g;  

- simetria axial, em que gx=gy≠gz, para esse tipo de simetria são 

observados dois valores de g: g‖ e g┴. Ou seja, gz = g‖ e gx=gz = g┴
6. 

- simetria rômbica, todos os fatores g diferem entre si, gx≠gy≠gz, e, dessa 

forma, é possível calcular três valores de g: g1, g2 e g36. 

 

 

Figura B7. Espectros de EPR simulados para as simetrias (a) isotrópica, (b) e (c) axial 

e (d) rômbica, considerando a anisotropia de g apenas. Adaptado de 2. 

 

Os casos em que os centros paramagnéticos apresentam, além da 

anisotropia, interação hiperfina os espectros coletados são mais complexos. 

Nesses casos, além do tensor g, deve-se levar em consideração também o 

tensor A. Quando I≠ 0 cada valor de b desdobra-se em (2I + 1) linhas, como 

pode ser observado na Figura B8. 
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Figura B8. Efeito da presença de interação hiperfina com spin nuclear no espectro 

simulado de uma espécie istrópica. Adaptado de 2. 

 

As interações hiperfinas ou super-hiperfinas são importantes e 

contribuem significativamente para a elucidação da estrutura dos materiais 

analisados, no entanto, a interpretação está sujeita a limitações. Para resolver 

estas limitações são utilizadas técnicas derivadas da espectroscopia 

paramagnética convencional, estas técnicas são classificadas em ENDOR e 

ESEEM 2,5,7: 

 

- ENDOR (Electron Nuclear Double Resonance): essa técnica é 

amplamente utilizada para avaliar as estruturas de moléculas paramagnéticas 

bem como obter informações sobre as distâncias e orientações dos átomos na 

vizinhança dos centros paramagnéticos. A técnica ENDOR utiliza duas 

frequências: uma fixa na região de microondas, para saturar as transições 

eletrônicas Zeeman e monitorar a intensidade do sinal de EPR, e outra de alta 

intensidade da região de radiofrequência que é variada a fim de excitar as 

transições nucleares e induzir os acoplamentos hiperfino com os núcleos 

vizinhos, medindo os sinais das interações hiperfina com muito maior precisão 

e sensibilidade do que a de espectroscopia de EPR convencional. 

- ESEEM (Electron Spin Echo Envelope Modulation): a técnica de 
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ESEEM consiste em observar o decaimento (eco) do spin eletrônico num 

sistema paramagnético quanto este é submetido a pulsos de radiação micro-

ondas em intervalos de tempo bem definidos. Essa técnica é uma ferramenta 

importante para averiguar a distribuição radial de spins nucleares magnéticas 

no ambiente em que o elétron gira produzindo o eco. 
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