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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo sintetizar catalisadores metálicos de ferro 

suportados em carbono ativado a base de polímeros para síntese de Fischer-

Tropsch. A preparação dos catalisadores foi realizada pelo método de impregnação 

a umidade incipiente, utilizando solução aquosa de nitrato de ferro nonahidratado 

para obtenção de amostras com, aproximadamente, 55% de ferro. Duas amostras 

foram preparadas (FeCP1 e FeCP2) e caracterizadas por fluorescência de raios-X 

por energia dispersiva (EDXRF), difração de raios-X (DRX), medidas de fisissorção 

de nitrogênio, espectroscopia fotoeletrônica de raio-X (XPS), microscopia eletrônica 

de varredura (SEM-EDS) e redução à temperatura programada (TPR). As amostras 

foram submetidas também a testes catalíticos, utilizando-se diferentes condições de 

temperatura (513, 528 e 543 K), pressão (20, 25 e 30 atm) e razão molar H2:CO de 1 

e 0,5. Os dados de EDXRF evidenciaram considerável diferença no teor de metal 

impregnado entre os dois catalisadores; o FeCP2 apresentou teor próximo ao 

esperado enquanto o catalisador FeCP1 ficou aquém do desejado. Os difratogramas 

obtidos por DRX mostraram um maior grau de cristalinidade da amostra FeCP2, 

enquanto FeCP1 e os dois suportes (CP1 e CP2) apresentaram-se como semi-

cristalinos. Para o catalisador FeCP2, apresentaram-se duas fases ativas presentes, 

α-Fe2O3 e γ-Fe2O3; já no FeCP1, há apenas  α-Fe2O3. A análise das características 

texturais revelou que, após a introdução metálica no suporte, houve decréscimo nos 

valores de área específica, volume de poros e diâmetro de poros, sendo mais 

perceptível para o catalisador FeCP2. As curvas de XPS expuseram os grupos 

funcionais oxigenados presentes na superfície dos suportes, bem como a presença 

do Fe+3 como fase ativa predominante em ambos os catalisadores. O espectro de 

ambos os catalisadores apresentou também um pico satélite que sugere a presença 

de um outro estado de valência do ferro semelhante ao que se tem no carbeto de 

ferro. As imagens obtidas por SEM exibiram forma e superfície irregulares, sendo as 

partículas presentes no FeCP2 maiores que a do FeCP1 devido a sua cristalinidade. 

Os dados de EDS demonstraram que, aproximadamente, metade do percentual de 

ferro presente no catalisador encontra-se na superfície. Pode-se inferir também por 

essa análise, utilizando-se seu espectro, a presença de carbeto de ferro na 

superfície do catalisador. As curvas de TPR evidenciaram uma maior estabilidade do 

catalisador FeCP2 mediante o FeCP1, por este ter apresentado três etapas de 
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redução do óxido de ferro e não duas, como apresentada para aquele último. O teste 

catalítico expôs a melhor eficiência do catalisador FeCP2 para a produção de 

hidrocarbonetos na faixa de C5-C9, para as mesmas condições de temperatura, 

pressão e razão molar. Entretanto, a diminuição da razão molar desfavoreceu a 

obtenção de hidrocarbonetos pesados. 

 
Palavras-chave: Carbono ativado a base de polímeros. Catalisadores metálicos de 

ferro. Síntese de Fischer-Tropsch. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this work was to synthesize iron catalysts supported on polymer-based 

activated carbons, for the Fischer-Tropsch synthesis. The preparation of the catalysts 

was performed by incipient wetness impregnation method using an aqueous solution 

of iron nitrate nonahydrate to obtain samples with approximately 55 % of iron. Two 

samples were prepared (FeCP1 and FECP2) and characterized by energy dispersive 

X-ray fluorescence (EDXRF), X-ray diffraction (XRD), nitrogen adsorption 

measurements, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), scanning electron 

microscopy (SEM-EDS) and temperature-programmed reduction (TPR). The samples 

were also submitted to catalytic tests using different conditions of temperature (513, 

528 and 543 K), pressure (20, 25 and 30 atm), and H2:CO molar ratio of 1 and 0.5. 

EDXRF data showed considerable difference in content of impregnated metal for 

both catalysts. FeCP2 exhibited an iron load close to the value expected while 

FeCP1 presented an iron load significantly lower than expected. XRD patterns 

showed a higher degree of crystallinity of the sample FeCP2, whereas FeCP1 and 

both supports used (CP1 and CP2) were found to be semi-crystalline. FeCP2 

catalyst presented two active phases, α-Fe2O3 and γ-Fe2O3, while FeCP1 showed 

only one phase, α-Fe2O3. The analysis of the textural characteristics revealed a 

decrease in the values of the specific area, pore volume and pore diameter after the 

introduction of the metal into the support, which was more noticeable with the FeCP2 

catalyst. XPS patterns indicated oxygen functional groups on the support surface and 

the presence of Fe+3 as the predominant active phase on both catalysts. The 

spectrum of both catalysts also showed a satellite peak which shows the presence of 

another valence state similar to the iron carbide. Images obtained by SEM revealed 

irregular shape and surface, being the particles present in FeCP2 greater than those 

on FeCP1 due to the crystallinity of the former. EDS data showed that approximately 

half of the iron percentage present in the catalyst bulk is on the surface. The 

presence of iron carbide on the catalyst surface can be inferred by using this 

spectrum analysis too. TPR graphics demonstrated a higher stability of the FeCP2, 

due to the three-step reduction of iron oxide instead of two as shown for the FeCP1. 

According to the results of the catalytic tests FeCP2 exhibited a better efficiency for 

the production of hydrocarbons in the C5-C9 range, for the same conditions of 
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temperature, pressure and molar ratio. However, the decrease in the molar ratio 

disfavors the production of heavy hydrocarbons. 

 

Keywords: metallic iron catalyst supported, polymer based activated carbon, 

Fischer-Tropsch. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A matriz energética mundial vem se alterando ao longo dos anos, abrindo 

espaço para uma maior gama de fontes energéticas e surgindo novas oportunidades 

para melhorias relacionadas àquelas já utilizadas. Energias eólica, hidrelétrica e 

solar, por exemplo, vêm elevando seu percentual de uso em vários locais do mundo. 

Entretanto os combustíveis fósseis ainda predominam como principal fonte de 

obtenção de combustíveis líquidos. Nesse âmbito, a tecnologia gas-to-liquid (GTL), 

na qual a síntese de Fischer-Tropsch se insere como um dos principais processos 

utilizados para obtenção desses combustíveis, apresenta-se como umas das vias 

que possui grandes oportunidades de melhoria. 

A síntese de Fischer-Tropsch (SFT) é uma via de obtenção de 

hidrocarbonetos, alcoóis, ácidos e ésteres, consistindo numa reação exotérmica que 

parte de um gás de síntese (H2 + CO) catalisada por metais. O processo da SFT foi 

desenvolvido inicialmente pelos dois pesquisadores que a batizam: Franz Fischer e 

Hans Tropsch, químicos do Kaiser Wilhelm Institute for Coal Research em Mülheim, 

Alemanha, que tinham o objetivo de produzir hidrocarbonetos de elevado peso 

molecular a partir de gás de síntese derivado do carvão, podendo também, a partir 

daí, obter combustíveis e outros compostos de maior valor agregado. Essa pesquisa 

deu bons resultados a partir da década de 1920, tornando-se a mais importante 

tecnologia utilizada na Alemanha durante a 2ª guerra mundial. (DRY; STEYNBERG, 

2004). 

Na década de 1930, a técnica se estabeleceu industrialmente na Alemanha 

nazista através da companhia Ruhrchemie AG. Posteriormente, na década de 1950, 

o processo chegou à África do Sul e lá se consolidou através da Sasol, quando 

ganhou um maior destaque na produção energética mundial. Desde então essa 

tecnologia vem sendo utilizada e aperfeiçoada fazendo parte do leque de produção 

de outras empresas especializadas na produção e comercialização de combustíveis 

líquidos, tais como a Shell. 

É importante ressaltar que, embora compita com produtos refinados a partir 

do petróleo, a maioria dos produtos obtidos a partir da SFT apresenta a vantagem 

de ser livre de contaminantes que contém enxofre, nitrogênio ou até mesmo metais 
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pesados. Tal fato torna os produtos obtidos através da síntese atraentes quando se 

trata de qualidade de combustível, dado o fato de esses combustíveis estarem 

submetidos à regulamentação por lei quanto ao teor de chumbo, fósforo e enxofre, 

além de outros parâmetros. 

Todavia, apesar de bem consolidada na indústria, essa síntese continua 

sendo objeto de estudos, pelo fato de ainda apresentar possibilidades de 

aprimoramento com relação ao uso de novos catalisadores, visando melhorar seu 

rendimento, atividade e/ou seletividade. 

A fonte de obtenção do gás de síntese, por exemplo, é uma variável que 

favorece ou suprime alguns parâmetros da reação. Os reagentes da síntese podem 

ser obtidos a partir de gás natural, carvão ou biomassa, variando-se a razão molar 

H2:CO, a depender da fonte. Uma razão molar mais elevada, como a proveniente do 

gás natural, pode elevar a atmosfera redutora do sistema de reação, favorecendo a 

atividade do catalisador, bem como a hidrogenação da cadeia precursora do 

hidrocarboneto. Uma menor razão H2:CO pode, por sua vez, aumentar a seletividade 

para o metano, por desfavorecer a hidrogenação da cadeia. 

Outro parâmetro que pode ser avaliado é a fase ativa do catalisador utilizado. 

Um metal pode ser mais seletivo para certo produto ou certa faixa de 

hidrocarbonetos, enquanto outro pode favorecer uma reação paralela, como já 

acontece com os metais comercialmente utilizados, ferro e cobalto. Dessa maneira, 

ainda existem muitas propriedades da SFT que podem ser avaliadas para 

desenvolvê-la ainda mais. 

Uma vertente que vêm sendo explorada é o uso de diferentes suportes para 

fase ativa, que pode também influenciar na reação. Uma análise comparativa entre o 

uso da sílica e da alumina como suporte para um catalisador de ferro revelou que a 

conversão de CO para este último composto é maior que para o primeiro, pela maior 

facilidade de formação de carbetos de ferro (FexC) durante a reação (KANG, 2013). 

A avaliação da relação entre o tamanho de poros e o comportamento do catalisador 

na reação foi realizada utilizando-se catalisadores de cobalto suportados em sílica 

(GRIBOVAL-CONSTANTA; KHODAKOV; BECHARA; ZHOLOBENKO, 2002 e 

WANG, 2011). Concluiu-se daí que a regular mesoporosidade do suporte provoca 

um aumento da taxa de reação e da seletividade para o C5+. 

A utilização de suportes de carbono foi avaliada utilizando fibra de carbono, 

carbono puro, grafite, carbono ativado e carbono negro. Como resultado, obteve-se 
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vantagem do carbono ativado para o percentual de conversão do CO, seletividade 

para hidrocarbonetos de alto peso molecular e supressão da reação water-gas-shift 

(WTS) (ASAMI, 2013). 

Na presente pesquisa, o objetivo foi buscar a melhoria da seletividade da SFT 

para hidrocarbonetos de elevado peso molecular, unindo as vantagens do uso do 

carbono ativado à homogeneidade de mesoporos obtida a partir da síntese de dois 

tipos de carbonos ativados, utilizando-os como suporte para catalisadores de ferro. 

Estes foram sintetizados e caracterizados a fim de se avaliarem suas propriedades 

físico-químicas e relacioná-las aos perfis de concentração obtidos em testes 

catalíticos. Dessa maneira, visa-se à produção de um catalisador mais seletivo para 

obtenção de hidrocarbonetos líquidos ou C10+ nas condições industriais de operação, 

reproduzidas nesta pesquisa. 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos, além desta Introdução.  

No segundo, de Revisão Bibliográfica, apresenta-se uma visão geral sobre a síntese 

de Fischer-Tropsch, seus mecanismos, reatores e catalisadores comercialmente 

utilizados; o terceiro capítulo descreve os procedimentos metodológicos da 

pesquisa; o quarto traz os resultados alcançados, com análise e discussão. Por fim, 

na Conclusão, tem-se a compilação de todos os resultados obtidos, de 

caracterização e testes catalíticos, definindo se o suporte é viável ou não para uso 

na síntese de Fischer-Tropsch. 

 



 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo são abordados aspectos gerais da síntese de Fischer-Tropsch, 

tais como as reações que ocorrem paralelamente à síntese e os mecanismos 

comumente aceitos. Discorre-se também sobre o modelo de distribuição de produtos 

obtidos e os catalisadores metálicos e suportes utilizados. 

 
 

2.1 Síntese de Fischer-Tropsch (SFT) 

 

A síntese de Fischer-Tropsch é uma reação de polimerização na qual 

monômeros são produzidos a partir do gás de síntese, que pode ser obtido a partir 

de gás natural (H2/CO ≅ 1,7), de carvão ou de biomassa (H2/CO ≅ 0,7).  

É uma reação exotérmica, exigindo, portanto, um sistema reacional que 

contenha resfriamento, de forma a evitar geração de produtos indesejados e danos 

ao catalisador utilizado, como deposição de coque1 ou sinterização2. 

A determinação dos produtos obtidos pela síntese se dá pelo controle de 

variáveis como temperatura, pressão, percentual do catalisador e razão molar do 

gás de síntese. Para a temperatura, entretanto, existem duas rotas características: a 

de alta temperatura (HTFT), que varia entre 573 e 623 K, e a de baixa temperatura 

(LTFT), que está na faixa de 473 e 513 K (KLERK, 2011). 

A razão molar do gás de síntese varia de acordo com o meio de obtenção, 

sendo que aquele obtido a partir de gaseificadores de carvão possui uma razão 

H2/CO, muito menor que aquela obtida a partir do gás natural (DRY, 1990). 

As principais reações ocorridas na síntese são as seguintes: 

 formação de parafinas 

(2𝑛 + 1)𝐻2 +  𝑛𝐶𝑂 ↔ 𝐶𝑛𝐻2𝑛 + 2 +  𝑛𝐻2𝑂    (1) 

(𝑛 + 1) 𝐻2 +  2𝑛𝐶𝑂 ↔ 𝐶𝑛𝐻2𝑛 + 2 +  𝑛𝐶𝑂2    (2) 

                                                      

 
1 Deposição física de carbono sobre a superfície ativa do catalisador, impedindo o acesso aos sítios ativos.  
2 Diminuição da superfície específica das partículas, como resultado do crescimento ou degradação da estrutura 

do cristal. 
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 formação de olefinas 

2𝑛𝐻2 +  𝑛𝐶𝑂 ↔ 𝐶𝑛𝐻2𝑛 +  𝑛𝐻2𝑂     (3) 

𝑛𝐻2 +  2𝑛𝐶𝑂 ↔ 𝐶𝑛𝐻2𝑛 +  𝑛𝐶𝑂2     (4) 

 formação de álcoois 

2𝑛𝐻2 +  𝑛𝐶𝑂 ↔ 𝐶𝑛𝐻2𝑛𝑂𝐻 + (𝑛 − 1) 𝐻2𝑂    (5) 

 reação de deslocamento de gás/água (water gas shift) 

𝐶𝑂 +  𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2       (6) 

 reação de Boudouard 

2 𝐶𝑂 ↔ 𝐶 +  𝐶𝑂2       (7) 

 deposição de carbono 

𝐻2 +  𝐶𝑂 ↔ 𝐶 +  𝐻2𝑂       (8) 

Já a reação global é representada da seguinte forma: 

𝑛𝐶𝑂 +  (𝑛 + ½𝑚) 𝐻2 → 𝐶𝑛𝐻𝑚  +  𝑛𝐻2𝑂      (9) 

A reação é iniciada pela adsorção do CO na superfície do catalisador. A partir 

de então, a síntese pode seguir vários mecanismos, cujas principais diferenças 

residem na natureza do monômero formado e no modo pelo qual o crescimento da 

cadeia ocorre (KLERK, 2011), entretanto todos eles possuem três etapas comuns: 

1. geração do início da cadeia; 

2. crescimento da cadeia ou propagação e 

3. terminação do crescimento da cadeia ou dessorção (DRY; STEYNBERG, 

2004).  

Comumente, conforme Dry e Steynberg (2004) observam-se quatro 

mecanismos de reação largamente aceitos: 

 mecanismo alquil; 

 mecanismo alquenil; 

 mecanismo enol e 

 mecanismo de inserção de CO. 
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2.1.1 Mecanismo alquil 

 

O mecanismo alquil foi desenvolvido a partir do mecanismo carbeto, o 

primeiro proposto por Franz Fischer e Hans Tropsch. Sugere-se que o CO sofre 

adsorção dissociativa na superfície do catalisador, para formar carbetos metálicos. A 

partir daí os átomos de carbonos são individualmente hidrogenados para espécies 

adsorvidas de CH2, o qual pode ser polimerizado para formação de produtos, como 

mostra a Figura 1, a seguir. 

 

Figura 1: Variações do mecanismo original do carbeto proposto por Fischer e Tropsch, que envolve 
dissociação do CO na superfície catalítica, produzindo espécies de metal-carbono. 
Fonte: KLERK (2011). 

Foi observada a formação de carbetos estáveis para reações de SFT com 

catalisadores de ferro, entretanto, o mesmo não acontece para outros metais como 

cobalto e rutênio. Além disso, Kummer et al. (1948), utilizando um catalisador de 

ferro pré-carbeto com CO marcado radioativamente, evidenciaram que apenas um 

pequeno percentual do carbono advindo desse carbeto metálico participa 

dinamicamente da reação. Consecutivos avanços na caracterização da superfície de 

materiais sólidos permitiram que fosse provado que a adsorção do CO na superfície 

metálica de um cristal simples produz, de fato, uma cobertura de carbono nessa 

superfície, com pequena concentração de oxigênio. Todavia acredita-se que é pouco 

provável que a formação de carbeto seja uma via dominante na síntese de Fischer-

Tropsch (DAVIS, 2001), sendo o intermediário oxigenado o mais fundamentado. A 

partir dessa linha de raciocínio deu-se a origem do mecanismo alquil. 

A iniciação da cadeia se dá pela quimissorção dissociativa do CO, gerando 

carbono e oxigênio monoatômicos. O oxigênio é removido da superfície pela reação 
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com hidrogênio adsorvido - gerando água, ou reagindo com monóxido de carbono 

adsorvido - gerando dióxido de carbono. O carbono é hidrogenado em reações 

consecutivas, gerando CH, CH2 e CH3 na superfície do catalisador. Considera-se o 

CH3 como iniciador da cadeia e o CH2 como o monômero de propagação, conforme 

mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2: Etapas do mecanismo alquil para síntese de Fischer-Tropsch 
Fonte: DRY e STEYNBERG (2004). 

A propagação da cadeia para o mecanismo alquil é considerada irreversível 

pelo fato de a reação reversa, hidrogenólise, ser fortemente inibida pela presença de 

CO (DRY; STEYNBERG, 2004). 

A terminação da cadeia ocorre pela adição de hidrogênio, produzindo n-

parafinas ou pela eliminação de hidrogênios β, produzindo α-olefinas, considerando-

se então esses produtos como sendo os principais obtidos por SFT. α-olefinas e n-

parafinas são também chamados de produtos primários. 

Esse mecanismo não explica a formação de compostos oxigenados como 

produto da SFT, porém Johnston e Joyner (1993) propõem a adição do grupo 

hidroxila, presente na superfície do catalisador, para formação de alcoóis. 
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2.1.2 Mecanismo alquenil 

 

O mecanismo alquenil foi proposto por Maitlis et al. (1999) como uma 

alternativa à formação de olefinas na SFT. A ativação inicial do CO e sua reação 

para formar CHx na superfície do catalisador são iguais àquelas propostas para o 

mecanismo alquil, porém a primeira ligação C-C ocorre a partir do radical metilidina 

(CH) e metileno (CH2), formando uma espécie alquenil (CH=CH2), considerada aqui 

como o gerador da cadeia. A propagação da cadeia se dá pela sucessiva adição de 

metileno na espécie alquenil, produzindo um radical alil.  

A dessorção do produto é realizada pela adição de hidrogênio à espécie 

alquenil, produzindo α-olefinas. Não existe, para esse mecanismo, alternativa para o 

crescimento da cadeia, pois ele não explica a formação de n-parafinas, assim como 

de nenhum outro produto. O esquema do mecanismo é representado na Figura 3. 

 

Figura 3: Etapas do mecanismo alquenil para síntese de Fischer-Tropsch. 
Fonte: DRY e STEYNBERG (2004). 
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2.1.3 Mecanismo enol 

 

O mecanismo enol foi proposto por Storch, Golumbic e Anderson (1951) como 

uma reação alternativa envolvendo compostos oxigenados. De acordo com esse 

mecanismo, o CO quimissorvido é hidrogenado, formando composto enol de 

maneira direta. O crescimento da cadeia ocorre a partir da condensação pela 

eliminação de água, sendo que a geração de hidrocarbonetos ramificados é obtida 

pela presença de espécies CH-R-OH na superfície do catalisador, como mostra a 

Figura 4. 

 

Figura 4: Etapas do mecanismo enol para síntese de Fischer-Tropsch. 
Fonte: DRY e STEYNBERG (2004). 
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Os produtos obtidos por esse mecanismo são os compostos oxigenados, 

alcoóis, aldeídos e α-olefinas. n-parafinas podem ser obtidas como produto 

secundário a partir da hidrogenação de α-olefina. 

 

2.1.4 Mecanismo de inserção de CO 

 

A elucidação desse mecanismo parte da inserção de CO como é conhecida 

pela química de coordenação e catálise homogênea. O mecanismo foi proposto 

inicialmente por Sternberg e Wender e também por Roginski, mas plenamente 

desenvolvido por Pichler e Schulz (1970), como mostra a Figura 5.  

 

Figura 5: Etapas do mecanismo de inserção de CO para síntese de Fischer-Tropsch. 
Fonte: DRY e STEYNBERG (2004). 

 

A iniciação da cadeia se dá pelo próprio CO quimissorvido. Como radical que 

dá início à cadeia adota-se a espécie metil, gerada de forma distinta daquela 
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mostrada para o mecanismo alquil, pois surge aqui através da eliminação de 

oxigênio. 

O crescimento da cadeia acontece pela inserção de CO numa ligação metal-

alquil, gerando um radical acila (GEORGE; ANDERSEN; MOSS, 1995), seguida pela 

eliminação do oxigênio para produzir o radical alquil. 

A terminação da cadeia para esse mecanismo ocorre de maneira semelhante 

à do mecanismo alquil, produzindo α-olefinas e n-parafinas por eliminação de 

hidrogênio β e adição de hidrogênio, respectivamente. Porém esse mecanismo pode 

também contar com as espécies oxigenadas, gerando aldeídos e álcoois.  

 A inserção de CO é o mecanismo mais comumente aceito para explicar a 

formação de compostos oxigenados na SFT (ANDERSON; EKERDT, 1985 e 

DRY, 1990) 

 

2.2 Distribuição de produtos da síntese de Fischer-Tropsch: Anderson – 
Schulz – Flory 

 

A distribuição de produtos para síntese de Fischer-Tropsch depende de 

alguns fatores específicos que a envolvem, como as condições de reação, o sistema 

de reação, assim como a formulação e as propriedades do catalisador. 

Como supramencionado, os principais produtos da SFT são as olefinas e as 

parafinas, conhecidas como produtos primários. Têm-se também, como produtos 

secundários, os oxigenados e alguns compostos ramificados, sendo estes últimos 

formados somente em condições de altas temperaturas. A Figura 6 mostra um 

cromatograma comum para os produtos obtidos via SFT, usando-se um catalisador 

de cobalto. 
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Figura 6: Cromatograma de produtos obtidos para a fase gás de uma reação SFT realizada em um 
reator de leito de lama a T = 190 °C, PCO = 2,2 bar, PH2 = 1,1 bar e com catalisador com razões 
mássicas 100Co/15ZrO2/100 SiO2/0,66Ru. 
Fonte: DRY e STEYNBERG (2004). 

 

 Apesar de ser uma distribuição ampla, o espectro mostra um aumento do 

grau de ordenamento das moléculas com relação à sua classe e tamanho. À medida 

que a cadeia aumenta, o produto obtido deixa de ser principalmente olefínico e 

passa ser predominantemente parafínico. No primeiro espectro, são evidenciados, 

para o C5, picos de alcano e alceno com intensidades similares. O mesmo não 

ocorre para o C12, no segundo espectro, havendo basicamente um único pico de 

elevada intensidade e relacionado à parafina correspondente. 
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 O espectro apresenta um padrão de seletividade repetido para as várias 

espécies de hidrocarboneto, o que, combinado ao grau de ordenamento deduzido, 

sugere uma base cinética rigorosa para a polimerização, com adição gradual do 

monômero de metileno. 

 Supondo crescimento ideal da cadeia, ou seja, a distribuição de número de 

carbonos independente da probabilidade de crescimento da cadeia (α), pode-se 

representar a distribuição molar dos produtos por: 

𝑥𝑛 = (1 − 𝛼) ∙ 𝛼(𝑛−1)         (10) 

 O valor de α pode ser determinado a partir de uma comparação relativa da 

probabilidade do catalisador catalisar a propagação da cadeia, em vez da sua 

terminação. 

 Na equação, o número de carbonos da cadeia n e a sua probabilidade de 

crescimento α estão relacionados à fração molar do hidrocarboneto correspondente 

àquele número de carbono presente nos produtos, xn. 

Essa equação foi proposta por Schulz (1935) e Flory (1936) para uma 

polimerização homogênea. Anderson a modificou de forma a descrever também a 

formação de hidrocarbonetos ramificados, mas mantendo sua forma básica 

(ANDERSON; FRIEDEL, 1950). Dessa maneira, a distribuição dada pela equação 

de Schulz-Flory é comumente conhecida por distribuição de Anderson-Schulz-Flory 

(ASF). Essa equação é geralmente encontrada na sua forma logarítmica de forma a 

permitir a determinação do α a partir de xn. 

log 𝑥𝑛 = 𝑛 ∙ log 𝛼 + log [
1−𝛼

𝛼
]        (11) 

Esse rearranjo permite que um gráfico seja plotado e que o α possa ser 

determinado a partir das curvas obtidas, mostradas na Figura 7. 
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Figura 7: Composição em percentual mássico como função da probabilidade de crescimento da 
cadeia, α, assumindo cinética ideal para a distribuição ASF. 
Fonte: VAN DER LAAN e BEENACKERS (1999). 
 

Apenas no caso do metano, a seletividade pode alcançar 100%, ou seja, uma 

probabilidade nula de crescimento da cadeia, conhecida como metanação. 

O valor de α pode também ser obtido a partir de dados experimentais, 

utilizando-se a razão molar de quaisquer dois produtos com números diferentes de 

carbonos na cadeia, da seguinte forma: 

𝑥𝑛

𝑥𝑗
= 𝛼(𝑛−𝑗)          (12) 

Os valores de α são sensíveis às condições de reação e ao tipo de catalisador 

utilizado. Valores típicos de α foram determinados para catalisadores de Ru, Co e 

Fe, sendo 0.85–0.95, 0.70–0.80 e 0.50–0.70, respectivamente (DRY, 1982). 

A avaliação do efeito da temperatura mostra que há decréscimo na 

probabilidade de crescimento com o aquecimento do sistema e, a temperaturas 

maiores que 280 °C há considerável variação nos valores de α. Diferentes valores 
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de razão do gás de síntese também foram testados, sendo que o resultado difere a 

depender da fase ativa e do promotor utilizado no catalisador (VAN DER LAAN; 

BEENACKERS, 1999). 

Apesar da grande aceitação do modelo ASF de distribuição de produtos, 

alguns desvios dessa distribuição podem ocorrer. Tais desvios vêm sido estudados 

de forma a determinar suas causas e buscar novos modelos de distribuição mais 

adequados (PUSKAS; HURLBUT, 2003). 

 

2.3 Reatores comumente utilizados na SFT 

 

Sendo a reação de SFT consideravelmente exotérmica, pelo fato de envolver 

a reação de hidrogenação do CO (140 – 160 kJ/mol CO convertido) e uma vez que a 

seletividade do produto é sensível à temperatura, a escolha do tipo de reator é 

determinada pelo controle de temperatura que ele pode proporcionar (MAITLIS; 

KLERK, 2013). 

 

2.3.1 Descrição dos reatores 

 

Utilizam-se, atualmente, quatro tipos de reatores para SFT em escala 

comercial, sendo eles: 

 reator de leito fluidizado fixo (FFB); 

 reator de leito fluidizado com circulação (CFB); 

 reator de leito de lama (SBCR) e 

 reator tubular de leito fixo multitubular (TFB). 

  Esses quatro tipos de reatores estão representados nas Figura 8 e Figura 9, 

seguintes.  
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Figura 8: Reator multitubular de leito fixo – TFB. 
Fonte: PEREGO; BORTOLO e ZENNARO (2009). 

 

Figura 9: (A) Reator de leito fluidizado com circulação - CFB; (B) Reator de leito fluidizado fixo - FFB e 
(C) Reator de leito de lama - SBCR. 
Fonte: PEREGO; BORTOLO e ZENNARO (2009). 
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Os reatores de leito fluidizado possuem faixa de temperatura entre 320 °C e 

350 °C, enquanto os reatores de leito fixo e de leito de lama costumam operar com 

100 °C a menos, ou seja, entre 220 e 250 °C. Dessa maneira, podem-se atribuir aos 

reatores de leito fluidizado as rotas de alta temperatura (HTFT) e aos outros dois 

reatores, as de baixa temperatura (LTFT) (DRY; STEYNBERG, 2004). 

Reatores de leito fixo aproximam-se do funcionamento de um reator PFR pela 

sua estrutura. A composição e condição de operação média desse reator mudam 

continuamente ao longo do comprimento do leito catalítico. A eficiência da reação é 

maximizada e, na ausência de fonte de calor e com limitações à transferência de 

massa, esse reator é o mais eficiente para síntese. 

Reatores de leito fluidizado e de leito de lama apresentam desempenho 

similar aos reatores CSTR. Como a natureza do projeto do reator influencia no grau 

de mistura da reação, pode-se afirmar que o reator de leito fixo fluidizado possui 

maior semelhança com o CSTR que o de leito circulante (KLERK, 2011). 

 

2.3.2 Diferenças na síntese em função do tipo de reator 

 

 

A escolha do reator tem impacto em vários fatores importantes da reação. Por 

exemplo, pode-se esperar que, para um mesmo nível de conversão, os produtos 

obtidos a partir de um reator de leito fixo sejam mais hidrogenados que aqueles 

obtidos de um reator de leito de lama. A Tabela 1 apresenta um comparativo do 

comportamento dos principais fatores que influenciam a reação para cada tipo de 

reator.  
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Tabela 1: Características dos principais reatores utilizados para SFT. 

Descrição 

Leito fixo Leito de lama Leito fluidizado 

Multitubular Microcanal  Fixo 
Com 

circulação 

Natureza do reator PFR PFR CSTR CSTR CSTR 
Fase da reação g ou g+l g ou g+l g+l g g 
Tamanho de partícula 
do catalisador (mm) 

>2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Limitação àtransf. de 
massa 

Alta Baixa Média Média - baixa Média - baixa 

Limitação àtransf. de 
calor 

Alta Baixa Baixa Média - baixa Média - baixa 

Subst. em tempo real 
do catalisador 

Impossível Impossível Possível Possível Possível 

Resistência mecânica 
do catalisador 

Baixa Baixa Média Alta Alta 

Separação do produto Fácil Fácil Difícil Muito difícil Muito difícil 

Fonte: Adaptado de Klerk (2011). 

 Reator tubular de leito fixo 

Esse reator possui certa desvantagem econômica por requerer elevados 

custos de construção gerados pela grande quantidade de tubos a ser preenchida 

com catalisador. Além disso, a elevada taxa de fluxo através do leito resulta num 

grande diferencial de pressão ao longo do reator o que, juntamente com a exaustão 

necessária para reciclagem da fase gás, provoca altos custos de compressão 

(VAN DER LAAN; BEENACKERS, 1999). 

O reator deve possuir resfriamento externo aos tubos, contando com limitação 

de tamanho por conta da transferência de calor, sendo, por esse motivo, ideal para 

via LTFT de reação. Essa limitação pode também gerar problemas, como perda de 

pressão e sinterização do catalisador, pelo gradiente de temperatura que pode 

existir. 

Tais sistemas, entretanto, são de fácil operação e podem ser utilizados em 

amplo intervalo de temperatura, independente do estado dos reagentes. Não 

havendo dificuldade em separar os produtos líquidos obtidos do catalisador utilizado, 

esse reator é o mais recomendado para produção de ceras 

(CORNILS; HERRMANN; WONG; ZANTHOFF, 2013). 

Catalisadores de cobalto são mais recomendados para esse tipo de reator 

pela possibilidade de regenerá-los in situ. Tal fato não ocorre com o catalisador de 

ferro, que necessita de substituição periódica. 
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 Reator de leito fluidizado com circulação 

Como indica o próprio nome, esse reator baseia seu funcionamento no 

comportamento do fluido de catalisador. Nesse sistema, existem duas fases fluidas 

de catalisador: uma mais densa, que se move para a parte de baixo do standpipe, e 

outra leve, que sobe através da zona de reação, do lado esquerdo do reator, 

gerando assim a circulação dessas fases. Para se evitar o retorno desse fluido 

denso, o diferencial de pressão ao longo do standpipe deve sempre exceder o da 

zona de reação. 

Pelo fato de não apresentar problemas quando se trata de remoção de calor e 

controle de temperatura, esse reator pode ser operado em temperaturas elevadas, 

tais como aquelas necessárias para reações em HTFT. Por outro lado, em 

temperaturas severamente elevadas, pode ocorrer deposição de carbono na 

superfície do catalisador de ferro, diminuindo sua densidade e, consequentemente, o 

diferencial de pressão ao longo do standpipe. Em não havendo meio de compensar 

essa queda de pressão, com aumento de carga de catalisador na zona de reação, o 

funcionamento do reator fica comprometido (PEREGO; BORTOLO; ZENNARO, 

2009). 

 Reator de leito fluidizado fixo  

Esse reator é composto de um vaso com um distribuidor de gás e tubos de 

trocadores de calor suspensos, sendo largamente utilizado para reações que 

precisam de alto volume inicial de reação 

(CORNILS; HERRMANN; WONG; ZANTHOFF, 2013). 

Foi aprimorado pelo setor de inovações tecnológicas da indústria Sasol, na 

tentativa de melhorar os processos que utilizavam reatores CFB. Foi detectado o 

bom desempenho desse reator perante o outro reator de leito fluidizado e substituiu, 

em algumas unidades, reatores CFB por FFB. Uma de suas principais vantagens 

diante do reator CFB é também o menor custo de construção e menor tamanho, 

para uma mesma capacidade do reator anteriormente citado 

(PEREGO; BORTOLO; ZENNARO, 2009). 
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 Reator de leito de lama 

Esse reator é geralmente utilizado quando há a necessidade de elevadas 

cargas de alimentação.  

A implementação inicial desse sistema se deu somente a partir dos anos 

1990, por apresentar vantagens diante do reator de leito fixo. Entretanto o seu uso 

comercial ficou restrito pela necessidade de um sistema de separação da cera 

líquida produzida do catalisador utilizado, já que, nesse tipo de reação, o gás de 

síntese é borbulhado numa lama de compostos parafínicos de alto ponto de ebulição 

com partículas de catalisador. Dentre as vantagens desse sistema estão o custo 

mais baixo, uma pressão menor de operação, assim como uma menor carga de 

catalisador utilizado (CORNILS; HERRMANN; WONG; ZANTHOFF, 2013). 

 

2.4 Catalisadores para síntese de Fischer-Tropsch 

 

2.4.1 Carbono ativado como suporte para catalisador 

 

Materiais carbonosos apresentam-se como um grupo muito vantajoso a ser 

utilizado para obtenção de catalisadores para catálise heterogênea. As 

características físico-químicas de sua superfície podem ser adaptadas a fim de se 

obter elevada área superficial específica para melhor dispersão da fase ativa, assim 

como melhor distribuição do tamanho de poros para facilitar a difusão dos reagentes 

e produtos e o caráter ácido-base necessário para obter o melhor rendimento. 

Apesar de apresentar restrições a algumas condições de reação, como 

hidrogenação a temperaturas maiores que 700 K e oxidação acima de 500 K, o 

carbono ativado possui outras vantagens, como as seguintes:  

 Superfície resistente a meios ácidos e básicos; 

 Estrutura estável a elevadas temperaturas; 

 Carbonos porosos podem ser produzidos com certa variedade de formas 

macroscópicas; 
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 As propriedades químicas da superfície podem ser ajustadas de modo a 

controlar polaridade e hidrofobicidade; 

 A fase ativa pode ser recuperada do catalisador pela queima do suporte de 

carbono e 

 O suporte de carbono é, geralmente, mais barato que outros suportes 

convencionais. 

Entretanto, apesar das vantagens apresentadas, poucos processos industriais 

utilizam esse tipo de suporte. Além disso, menos de 1% do carbono ativado 

produzido atualmente é utilizado na síntese de catalisadores. Isso pode ser 

parcialmente explicado pela falta de reprodutibilidade que, por vezes, surge com 

catalisadores suportados em carbono devido à incompleta determinação da relação 

existente entre as propriedades do suporte e o seu comportamento na reação 

(RODRIGUEZ-REINOSO; SEPULVEDA-ESCRIBANO, 2009). 

Carbonos ativados convencionais são geralmente produzidos pela 

carbonização seguida de ativação produtos naturais, como a casca de coco. 

Entretanto o uso desse tipo de matéria prima impede o controle e manipulação de 

propriedades do carbono por meio da distribuição do tamanho de poros, que é 

bastante significativo a depender da aplicação desejada. A predominância de 

microporos e uma elevada área específica, por exemplo, são necessários para 

garantir uma boa capacidade fisissortiva, enquanto meso e macroporos permitem 

uma rápida cinética de adsorção favorecendo o transporte interno (MARSH; 

RODRIGUEZ-REINOSO, 2006). 

Dessa maneira, a obtenção de carbono ativado a partir de outros precursores, 

como os poliméricos, se apresenta como uma alternativa viável na busca de um 

material com menor concentração de contaminantes e cujas propriedades podem 

ser pré-determinadas. Além disso, o polímero a ser utilizado pode se apresentar em 

forma esférica, o que apresenta vantagens adsortivas. Combinando isso a um 

processo de produção que permite a indução da formação de um sistema de poros 

específicos, pode-se obter um carbono ativado esférico a base de polímeros 

(PBSAC) com as características desejadas para o processo a ser realizado 

(BÖHRINGER, 2011). 
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2.4.2 Catalisadores de Fe para síntese de Fischer-Tropsch 

 

Dentre os mais variados materiais ativos para SFT, os mais comumente 

avaliados são Fe, Co, Ni e Ru. Como se pode observar na Figura 10, esses metais 

estão entre os mais vantajosos em serem utilizados, pela atividade e redutibilidade 

apresentadas.  

 

Figura 10: Metais de transição e análise de seus comportamentos para reação de SFT. 
Fonte: Adaptado de Cornils, Herrmann, Wong e Zanthoff (2013). 

 

Um bom catalisador para SFT deve promover a adsorção dissociativa do CO 

e também uma boa adsorção de H2, além de possuir outras características 

importantes para catálise, tais como, difusividade, mobilidade, dentre outras. Entre 

os metais supracitados, o Ni tem alta e não vantajosa seletividade para o metano, 

enquanto o elevado preço do Ru inviabiliza seu uso em larga escala, sobrando 

somente Fe e Co para uso comercial (KLERK, 2011). 

Catalisadores de Fe utilizados para produção de ceras em processos LTFT 

são geralmente precipitados, promovidos com Cu, K2O em SiO2. Para desencadear 

a reação, é necessária uma pré-redução parcial com H2 ou H2/CO. Em processos 

HTFT, esse mesmo catalisador é comumente fundido com o promotor estrutural - 

Al2O3 ou MgO (DRY; STEYNBERG, 2004). 
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Essa fase ativa possui menor seletividade para parafinas de cadeia longa, 

mas produz grande quantidade de produtos oxigenados e olefinas, se comparado ao 

cobalto, embora este seja menos sujeito a desativação. 

Outro ponto importante é a atividade para reação de water-gas-shift, que é 

mais favorecida pelo ferro. Dessa maneira, a fonte de obtenção do gás de síntese 

deve ser levada em conta. O ferro opera melhor em meio com deficiência de 

hidrogênio, como o advindo do carvão ou de biomassa, ao contrário do cobalto, que 

atua melhor numa razão próxima da estequiométrica para H2 e CO, como a obtida a 

partir do gás natural ou maior. (SCHULZ, 1935). 

Catalisadores de Co são utilizados principalmente para processo LTFT, pois a 

elevada temperatura provoca excesso de produção de metano. Pelo fato de o 

cobalto ter um preço um pouco mais elevado, é interessante minimizar a quantidade 

utilizada para síntese do catalisador e, ao mesmo tempo, maximizar a área 

superficial disponível do metal. Para tal, utilizam-se suportes estáveis de elevada 

área, tais como Al2O3, SiO2 e TiO2 (PEREGO; BORTOLO; ZENNARO, 2009). 

A avaliação a influência do suporte, sua área superficial e tamanho de poros 

evidencia que elevada área e estrutura mesoporosa favorecem a reação de SFT, 

dado o fato de permitirem maior dispersão do metal e acesso dos reagentes e 

produtos aos poros do catalisador 

(GRIBOVAL-CONSTANTA; KHODAKOV; BECHARA; ZHOLOBENKO, 2002). 

Catalisadores de Fe suportados em carbono possuem as características 

acima citadas, mas outras vantagens podem ser enumeradas. O carbono ativado é, 

por vezes, inerte à fase ativa, favorecendo a redução do ferro quando comparado a 

suportes nos quais o precursor do ferro é menos suscetível à redução. Isso foi 

evidenciado quando, para uma mesma condição de reação, um catalisador 

suportado em carbono obteve maior seletividade para obtenção de olefinas que 

outros dois suportados em sílica e alumina 

(RODRIGUEZ-REINOSO; SEPULVEDA-ESCRIBANO, 2009). 

 



 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  

A síntese dos catalisadores e os testes catalíticos foram realizados no 

laboratório do Núcleo de Análises e Desenvolvimento de Processos (NADP). As 

caracterizações contaram com o apoio da estrutura laboratorial dos seguintes locais: 

laboratório de raios-X (LRX) e Laboratório de Instrumentação Eletrônica do 

Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará (UFC), Laboratório de 

Microscopia Eletrônica do Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste (CETENE), 

Laboratório do Departamento de Química Inorgânica, Mineralogia e Cristalografia da 

Universidad de Málaga e Laboratório de Processo de Separação e Reação do Grupo 

de Pesquisa em Separação por Adsorção (GPSA). 

 

3.1 Síntese dos suportes 

 

A síntese dos suportes foi realizada em laboratório pela empresa alemã 

Blücher®. O suporte de carbono CP1, um carbono ativado esférico à base de 

polímero, foi obtido utilizando-se como precursor poliestireno reticulado. A 

síntese foi realizada em duas etapas consecutivas, precedidas do 

peneiramento do poliestireno na faixa de 0,3 a 0,7 mm de diâmetro, visando 

minimizar perdas posteriores. O precursor passou então pela etapa de 

carbonização, na qual os compostos voláteis são eliminados, seguida de 

ativação com vapor, como mostrado na Figura 11, ambas realizadas em um 

forno rotativo (VON BLÜCHER, 2006). 

 



40 

  

 

Figura 11: Fluxograma do processo de produção de um PBSAC (carbono ativado esférico à base de 
polímeros). 
Fonte: Adaptado de Böhringer (2011). 
 

 

A etapa de ativação com vapor permite que se determine o volume de poro 

através de uma oxidação controlada a 1173 K. O aumento do tempo de ativação 

permite a oxidação do carbono com vapor e a consolidação do sistema de poros, o 

que influencia diretamente no volume total de poros do suporte que, segundo a regra 

de Gurvich, é um indicativo do grau de ativação 

(ROUQUEROL; ROUQUEROL; SING, 1999). 

O volume de poros obtido para amostra CP1 foi de 1,2 cm3 g-1. A distribuição 

do tamanho de poros resultou em diâmetros na faixa de 0,7 a 3 nm, porém uma 

pequena quantidade de poros encontra-se entre 10 e 20 nm. 

Parte da amostra obtida ao final da síntese do carbono CP1 foi oxidada com 

ar a 743 K novamente em forno rotativo, obtendo-se assim o segundo suporte, o 

carbono CP2. Esse posterior tratamento é realizado visando aumentar a quantidade 

de grupos oxigenados ao carbono, tais como grupos hidroxila ou carboxila.  

Sabe-se que, quanto maior for o tempo de oxidação, maior a presença de 

grupos funcionais oxigenados no carbono. Tal fato pode provocar mudanças nas 

propriedades do carbono, como na hidrofobicidade, que, por sua vez, pode 

influenciar no comportamento de uma posterior impregnação pelo fato de interferir 

na sua polaridade. Esse acréscimo de grupos oxigenados se dá pelo aumento do 

teor de matéria volátil ao material, segundo a ISO 562-1981. O teor de matéria volátil 
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no carbono CP2 é de 13,2%, enquanto que para o CP1 esse percentual é menor 

que 1% (BANDOSZ, 2006). 

 

3.2 Preparação dos catalisadores 

 

Foram preparados catalisadores de Fe suportados nos dois carbonos 

ativados, CP1 e CP2, utilizando-se a técnica de impregnação à umidade incipiente. 

Esse método coloca o suporte em contato com o volume necessário de solução do 

precursor do metal para preencher os poros. Uma suspensão é então formada e 

levada à secagem para remover o solvente, de forma que somente o precursor da 

fase ativa mantenha-se nos poros do suporte 

(RODRIGUEZ-REINOSO; SEPULVEDA-ESCRIBANO, 2009). 

Utilizou-se como precursor do ferro o nitrato de ferro nonahidratado 

(Fe(NO3)3.9 H2O), por apresentar um aumento da dispersão do metal para uma 

maior área superficial, como a obtida para os suportes de carbono 

(RODRIGUEZ-REINOSO; SEPULVEDA-ESCRIBANO, 2009). 

Calculou-se a massa necessária para a síntese de um catalisador de ferro 

suportado em sílica similar ao que se pretendia obter. Esse cálculo foi utilizado como 

base para determinação da massa do precursor a ser utilizada na síntese do 

catalisador suportado em carbono. Para os cálculos, utilizou-se a razão molar de 

50SiO2/100Fe, o que resulta em um percentual de 78% em massa de Fe2O3.  

Para obtenção da quantidade necessária de carbono a ser utilizada para 

síntese do catalisador, correlacionou-se diretamente o volume total de poros da 

sílica e dos carbonos, tendo em vista que este é um parâmetro comum. Sabe-se que 

os carbonos possuem um volume de poros de 1,2 cm3.g-1, e a sílica, 0,928 cm3.g-1. 

Dessa maneira, para a síntese de 6g de catalisador, preparou-se uma solução 

aquosa com 23,6 g de nitrato de ferro, a ser impregnada em 1,4 g de carbono 

ativado. 

A solução de nitrato de ferro foi adicionada lentamente aos suportes, 

utilizando-se um evaporador rotativo, modelo Tecnal TE-211, operado a 333 K e 

vácuo de 500 mmHg, mantido por uma bomba de vácuo modelo Tecnal TE-058. 

Após a impregnação do nitrato, o catalisador foi transferido para a estufa, até 
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completa secagem a 353 K. O sólido obtido foi macerado e levado para calcinação a 

773 K (taxa de aquecimento de 10 K/min), durante 5 horas. 

 

3.3 Técnicas de caracterização 

 

3.3.1 Fluorescência de raios-X (EDXRF) 

 

A fim de determinar o percentual de metal efetivamente impregnado aos 

suportes após a calcinação, realizou-se a análise de fluorescência de raios-X de 

energia dispersiva (EDXRF).  

A caracterização por fluorescência de raios-X baseia-se no fato de que, 

quando um elétron é retirado de uma orbital mais interno do átomo, outro elétron de 

um orbital mais externo ocupará a vacância. Esse deslocamento resulta na emissão 

de um fóton de raio-X cuja energia é igual à diferença de energias dos orbitais 

envolvidos (VERMA, 2007). 

As análises foram realizadas na Universidad de Málaga, utilizando-se um 

espectrômetro que contém um tubo de raios-X com um ânodo de Rh; duas sondas, 

uma de 10 µm e outra de 1,2 mm com filtro p primário; dois detectores, um detector 

de cintilação NaI para análise de transmissão de raios-X e outro detector de Si de 

alta pureza para análise de fluorescência, e um suporte monitorado que permite a 

exploração de uma área de 10 cm x 10 cm, assim como câmara CCD com 

ampliação de 100 vezes. 

 

 

 

3.3.2 Espectroscopia fotoeletrônica de Raio-X (XPS) 
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Na caracterização por XPS, a superfície da amostra é irradiada por raios-X e 

seus átomos emitem elétrons pela transferência direta de energia. A energia desse 

elétron é medida, sendo que o átomo emissor pode ser identificado a partir da 

energia característica do elétron, exceto para o H e He. Além disso, podem-se obter 

algumas informações químicas acerca das ligações atômicas por conta da alta 

resolução energética do aparelho. A técnica se utiliza do fenômeno de fotoionização 

e utiliza raios-X na faixa de 200 a 2000 eV. 

Caso a energia do fóton emitido seja menor que a energia de ligação a ser 

quebrada no orbital mais interno, este irá interagir com os níveis de valência da 

molécula, levando à ionização pela remoção de um desses elétrons de valência. 

Assim, a caracterização por XPS é utilizada para avaliar o estado energético dos 

níveis mais internos da molécula, assim como para a composição e os estados 

eletrônicos presentes na superfície da amostra, utilizando a energia dispersiva dos 

fotoelétrons emitidos. 

Esse estudo é possível pelo fato de existir uma energia de ligação 

característica associada com cada orbital atômico para todos os elementos. Dessa 

maneira, cada ionização dará origem a um conjunto característico de picos no 

espectro fotoeletrônico e a energia cinética será determinada pela energia de fótons 

e as respectivas energias de ligação. Logo, a presença de picos com energias 

específicas indica a presença de um elemento específico da amostra em estudo, 

bem como sua intensidade representa a concentração do elemento no interior da 

região da amostra. É possível também identificar a valência do elemento quando a 

precisão da medida é ajustada para 0,1 eV (VERMA, 2007). 

Os espectros foram obtidos utilizando-se um espectrômetro Physical 

Electronics PHI 5700 com radiação não monocromática de MgKα para análise de 

sinais de C 1s, O 1s e Fe 2p através de um detector esférico multi canal, calibrado, 

tendo-se como referência o sinal de ouro (4f7/2 = 83.9 eV).  

Os softwares PHI ACCESS ESCA-V6.0 F e Multipak v8.2b foram utilizados 

para aquisição e análise de dados, respectivamente. Os espectros foram ajustados 

utilizando-se curvas de Gauss-Lorentz, no intuito de determinar a energia de ligação 

dos diferentes elementos mais precisamente. 

 

3.3.3 Difração de raios-X(DRX) 
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Para a obtenção das medidas de difração de Raios-X, utilizou-se o 

equipamento X-ray powder diffractometer Xpert MPD (Panalytical), com tubo de 

cobalto, voltagem de 40 kV e corrente de 40 mA em intervalo angular de 2θ = 20 –

 80°. O equipamento pertence ao laboratório de raios-X (LRX) do Departamento de 

Física da Universidade Federal do Ceará. 

Ao realizar o refinamento das análises de DRX utilizando-se o método de 

Rietveld, pode-se identificar as fases cristalinas presentes nas amostras, além do 

tamanho médio de partícula, o espaçamento e o parâmetro de rede cristalino. A 

identificação das fases cristalinas se deu por comparação dos picos de difração 

obtidos com os apresentados nas fichas dados ICSD (Inorganic Crystal Structure 

Database). 

 

3.3.4 Propriedades texturais 

 

A avaliação das propriedades texturais consiste na determinação da área 

específica, da distribuição e do volume total de poros. Essa verificação foi realizada 

a partir das isotermas de adsorção-dessorção de N2 obtidas a -196 °C em um 

equipamento ASAP 2000 Micromeritics. Antes de serem submetidas à análise, as 

amostras foram degaseificadas sob vácuo por 4 horas a 200 °C, visando eliminar 

quaisquer resquícios de água presente na amostra. 

A área específica dos catalisadores foi obtida pelo método BET (Brunauer, 

Emmet e Teller). A estimativa das curvas de distribuição de tamanho de poro foi 

realizada a partir do método de BJH (Barret, Joyner e Halenda). A especificação do 

volume total de poros se deu pelo cálculo da quantidade de N2 adsorvido na pressão 

relativa P/P0 próxima a unidade. 

 

 

 

http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&db=icsd2&publisher=fiz&action=login&login_type=base#_blank
http://www.portaldapesquisa.com.br/databases/sites?cust=capes&db=icsd2&publisher=fiz&action=login&login_type=base#_blank


45 

  

3.3.5 Microscopia eletrônica de varredura (SEM – EDS) 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV ou SEM – Scanning Electron 

Microscopy) associada a um sistema de energia dispersiva (EDS) permite o estudo 

da morfologia com magnificação de centenas de milhares de vezes e a identificação 

e mapeamento dos elementos químicos presentes no material. A análise foi 

realizada no Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE), em um 

microscópio eletrônico de varredura fabricado pela FEI, Quanta 200 FEG. 

O microscópio conta com três modos de vácuo: alto vácuo - 6 a 4 Pa, baixo 

vácuo - 10 a 130 Pa e modo ambiental - 10 a 4000 Pa; tensão entre 200V e 30 kV; 

magnificação entre 20 e 400.000 vezes. O aparelho possui também três detectores: 

Everhardt-Thornley SED, Low-vacuum SED (LFD), Solid-state BSED, e outros 

acessórios, como espectrômetro de dispersão de energia (EDS), controle de 

aquecimento da amostra até 1500 ºC, controle de resfriamento da amostra de -25ºC 

a 100 ºC e modo STEM. 

Para execução da análise de SEM, um fino feixe de elétrons é irradiado na 

região de interesse, que passa a emitir diferentes tipos de radiação, a saber: 

elétrons secundários, elétrons retroespalhados, raios-x e outras. Entretanto, para 

essa técnica, somente elétrons secundários (SE) e os retroespalhados (BSE) são 

úteis. A alta resolução da imagem e a representação da topografia da amostra é 

resultado da emissão de elétrons secundários, enquanto os sinais resultantes dos 

elétrons retroespalhados fornecem a imagem característica da variação da 

composição do material (SOARES; SARON, 2010). 

Para melhorar a detecção dos componentes presentes nas amostras, estas 

passaram por uma prévia metalização, com deposição à vácuo de uma película 

micrométrica de ouro sobre sua superfície, permitindo assim a condução de corrente 

elétrica. 
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3.3.6 Redução com temperatura programada (TPR) 

 

Essa técnica de caracterização consiste na redução do catalisador utilizando 

uma mistura gasosa composta de gás inerte e H2. 

A análise de TPR com H2 foi conduzida em um reator de quartzo em forma de 

U inserido num forno tubular com 10 %vol. H2/Ar (35 cm3 min-1) com aumento da 

temperatura ambiente até 900 °C, utilizando rampa de 10 °C min-1. O consumo de 

hidrogênio foi registrado em um detector TC montado em um cromatógrafo a gás 

Shimazdu 14-B. 

 

3.4 Teste catalítico 

 

As reações de síntese de Fischer-Tropsch foram realizadas em um reator de 

leito de lama (modelo PARR), mostrado na Figura 12, alimentado com 2 g de 

catalisador e 250 mL de esqualano, utilizado com fase líquida inerte. Em seguida, 

foram adicionados os gases CO e H2 nas proporções de 2:1 ou 1:1, a depender da 

condição avaliada, em fluxo segundo batelada alimentada através de controladores 

de fluxo mássico.  

O sistema de agitação do reator é de acoplamento magnético, permitindo a 

recirculação da fase gás através do leito de lama, e foi ajustado para 760 rpm. As 

temperaturas e pressões variaram de acordo com os experimentos. 

Os catalisadores foram ativados in situ durante a obtenção da temperatura de 

reação, utilizando-se o próprio gás de síntese. Depois de alcançada a temperatura 

da reação, esta transcorreu por um período de 4 horas, e seus produtos gasosos 

foram analisados em linha, utilizando-se um cromatógrafo a gás (Thermos Ultra). 

Uma amostra da fase líquida foi retirada após resfriamento do reator e também 

analisada por cromatografia. 

A análise cromatográfica utilizou uma coluna de detectores de condutividade 

térmica (TCD) e outra de ionização em chama (FID). 
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Figura 12: Diagrama esquemático do sistema utilizado em laboratório para síntese de Fischer-
Tropsch. 

Fonte: FARIAS (2007) 

O planejamento experimental seguiu um planejamento fatorial quadrado (22) 

com ponto central, no qual as temperaturas variaram entre 240 e 270 °C, e a 

pressão, entre 20 e 30 atm.  

As condições avaliadas estão demonstradas na Tabela 2. A faixa de pressão 

entre 20 e 30 atm justifica-se pelo fato de o catalisador de ferro apresentar boa 

seletividade para hidrocarbonetos de cadeia longa em pressão elevada (BURKUR; 

SIVARAJ, 2002). Temperaturas de 240 e 270 °C foram reportadas como sendo 

ótimas para produção de hidrocarbonetos na faixa de diesel/graxas e 

gasolina/querosene, respectivamente (JAGER; ESPINOZA, 1995). Tais condições 

aproximam-se também daquelas utilizadas industrialmente para processo LTFT com 

catalisador de Fe. 

 

Tabela 2: Tabela de condições avaliadas segundo planejamento experimental fatorial quadrado com 
ponto central. 

Fonte: A pesquisa.  

Corrida Temperatura (ºC) Pressão (atm) 
1 240 20 
2 270 20 

3 255 25 

4 240 30 

5 270 30 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 EDXRF 

 

A análise de fluorescência de raios-X permitiu avaliar a composição 

química presente no catalisador.  

De acordo com os cálculos realizados para a síntese do catalisador, pode-

se avaliar se a impregnação foi efetiva ou não, na execução do método. Os 

valores, em percentual de massa, pretendidos para cada catalisador e o 

percentual alcançado estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Dados de análise química obtida por EDXRF para os catalisadores FeCP1 e FeCP2. 

Catalisador %Fe2O3 calculado 
%Fe2O3 

experimental 
%Fe calculado 

%Fe 
experimental 

FeCP1 77,90 25,62 54,47 17,98 
FeCP2 78,71 65,80 55,04 46,02 

Fonte: A pesquisa. 

Observa-se que o percentual de ferro obtido para a amostra FeCP1 ficou 

muito menor que o valor calculado. Tal fato pode ser justificado com base na 

síntese do suporte. O carbono CP1 difere do CP2 em uma etapa de 

funcionalização, sabe-se que esse último possui mais grupos funcionais 

oxigenados pela oxidação em ar realizada após a ativação em vapor (BANDOSZ, 

2006). Pode-se, dessa forma, supor que a maior concentração desses grupos 

funcionais pode favorecer o processo de impregnação por dois motivos: a menor 

hidrofobicidade do carbono CP2, permitindo que a solução do precursor penetre 

de maneira mais facilitada em seus poros ou uma interação mais efetiva entre o 

metal e o suporte. 
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4.2 DRX 

 

Os difratogramas obtidos para as amostras analisadas através da técnica 

de difração de raios-X estão representados na Figura 13. A análise tem por 

objetivo avaliar a estrutura dos suportes de carbono e das amostras calcinadas. 

Os resultados obtidos foram também refinados segundo o método de Rietveld, a 

fim de se analisar a homogeneidade da amostra. 

Os suportes de carbono, mostrados na Figura 13 (a), apresentaram ambos 

os picos característicos do carbono grafítico (002) e (101) de maneira semelhante. 

Entretanto, a presença de picos largos evidencia o fato de as amostras serem 

semicristalinas e possuírem partículas pequenas. 

A semelhança entre os difratogramas dos dois suportes não se mantém 

após a impregnação do suporte com o Fe, mostrado na Figura 13 (b). Ambos 

apresentam a hematita, α-Fe2O3, como fase ativa, entretanto, somente no 

catalisador FeCP2, a maguemita, γ-Fe2O3, mostra-se presente. Além disso, a 

intensidade dos picos e a cristalinidade mudam para cada amostra.  

No catalisador FeCP2 há mais picos característicos da hematita, os quais 

estão bem mais definidos que aqueles presentes na amostra FeCP1. Tal fato 

evidencia a diferença de grau de cristalinidade e de tamanho de partícula entre os 

catalisadores, ou seja, a amostra de FeCP2 é cristalina e possui partículas 

maiores que aquelas presentes no catalisador FeCP1, sendo este semicristalino. 

Esse grau de cristalinidade elevado também está presente no catalisador 

FeSi, que utiliza a sílica como suporte e cujo difratograma está representado na 

Figura 13 (c). Essa amostra apresenta também os picos característicos da 

hematita, α-Fe2O3 e da maguemita, γ-Fe2O3, como uma segunda fase metálica na 

amostra.  
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Figura 13: Difratogramas de Raios-X das amostras sintetizadas: (a) suportes de carbono; (b) 
catalisadores FeCP1 e FeCP2; (c) catalisador FeSi. 
Fonte: A pesquisa. 

 

As amostras de catalisadores de Fe foram refinadas segundo o método de 

Rietveld, utilizando-se como fase a hematita, e geraram os difratogramas 

mostrados nas Figura 14 (a), (b) e (c). O refinamento da amostra de LaB6 (NIST) 

foi utilizado para correções dos efeitos instrumentais por ser esta uma amostra 

padrão, homogênea, de tamanho próximo a 10 m e baixo grau de 

microdeformação. 
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Figura 14: Difratogramas obtidos após refinamento de Rietveld para as amostras de catalisador: 
(a) FeSi, (b) FeCP1 e (c)FeCP2. 
Fonte: A pesquisa. 

 

Sabe-se que, para o refinamento de Rietveld, alguns parâmetros devem 

ser acompanhados como critérios de ajuste e incertezas. A avaliação do ajuste ou 

refinamento do difratograma, o Rwp, avalia a diferença entre as intensidades 

observada e calculada a partir da equação a seguir: 

 

𝑅𝑤𝑝 = √
∑ 𝑤𝑖(𝑦𝑖−𝑦𝑐𝑖)2

∑ 𝑤𝑖(𝑦𝑖)2         (13) 

 

Nessa equação, yi e yci são as intensidades observadas e calculadas no i-

ésimo ponto do difratograma, enquanto wi é o valor ponderado das intensidades. 

A ordem de grandeza comumente encontrada para esse parâmetro está na faixa 

entre 10% e 20%. 

O índice de ajuste ou qualidade do refinamento, dado pelo S, é obtido a 

partir da seguinte equação: 
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𝑆 = √
∑ 𝑤𝑖(𝑦𝑖−𝑦𝑐𝑖)2

𝑛−𝑝
         (14) 

 

Na equação, n é o número de pontos considerados, isto é, o número de yi 

utilizados, e p é o número de parâmetros refinados. Para que seja satisfatório, 

esse parâmetro deve aproximar-se da unidade e não ultrapassar valores de 1,5. 

A Tabela 4 apresenta os parâmetros de rede obtidos que, por não diferirem 

consideravelmente entre si, evidenciam a presença da hematita nos três 

catalisadores. Avaliando-se esses dados na tabela, tem-se Rwp na faixa aceitável 

para caracterizar uma boa qualidade de refinamento e os valores de S próximos à 

unidade. 

Para se avaliar o tamanho e a microdeformação da amostra, utilizou-se o 

gráfico de Williamson-Hall, mostrado nas Figura 15(a), (b) e (c). 
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Figura 15: Gráficos de Williamson-Hall para catalisador de Fe suportado em (a) sílica, (b) carbono 
CP1 e (c) carbono CP2. 
Fonte: A pesquisa. 

Como se pode observar pelo gráfico, o ajuste linear para a amostra 

suportada em sílica e no carbono CP1 não é satisfatório, reportando a não 

homogeneidade da amostra. O mesmo não acontece para a amostra FeCP2, cujo 

ajuste linear se adequou, de maneira excelente, aos dados experimentais.  
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Sabe-se que a equação de Williamson-Hall, como descrita a seguir, é a 

equação de uma reta, onde t é o tamanho de partícula,  ε é a microdeformação e 

λ é o comprimento de onda dos raios-X. 

β cos θ

λ
=

1

t
+

4ε

λ
sin θ        (15) 

Os dados da partícula podem ser extraídos, mais precisamente, a partir 

dessa equação, através do gráfico de 
β cos θ

λ
  vs.  sin θ, representados acima, à 

medida que o ajuste linear se adequa aos dados experimentais. Dessa maneira, 

obtém-se o tamanho de partícula, determinando-se o coeficiente linear  
1

t
 da reta e 

utilizando-se os ajustes lineares. Os valores obtidos estão apresentados na 

Tabela 4. 

Tabela 4: Parâmetros obtidos para amostras de catalisadores de Fe suportados após refinamento 
de Rietveld. 

Suporte 
Fase 

Cristalina 

Parâmetro 
de rede 

cristalino 
(°A) 

Tamanho 
médio de 
partícula 

(nm)¹ 

Tamanho 
médio de 
partícula 

(nm)² 

Rwp 
(%) 

S 

Sílica α-Fe2O3 
a=b=5,0255 
c=13,7273 

50,5 25,58 12,74 0,94 

Carbono CP1 α-Fe2O3 
a=b=5,0205 
c=13,4828 

<10 <10 14,54 1,18 

Carbono CP2 α-Fe2O3 
a=b=5,0362 
c=13,7554 

26,95 23,16 13,07 1,01 

¹ Williamson-Hall; ² Rietveld. 
Fonte: A pesquisa. 

Como esperado, os valores de tamanho de partícula calculados pela 

equação de Williamson-Hall aproximaram-se mais daqueles obtidos para o 

refinamento de Rietveld quando o ajuste linear do gráfico foi satisfatório, ou seja, 

no caso da amostra de FeCP2.  

Os dados de tamanho de partícula obtidos confirmam o que ficou 

evidenciado pelos difratogramas, ou seja, o tamanho dos cristais presentes nas 

amostras FeSi e FeCP2 é maior que o tamanho das partículas que compõem o 

catalisador FeCP1, que alcançou valores menores que o erro das análises, de 

10 nm. Assim, este último possui nanopartículas de Fe e é semicristalino, 

enquanto os dois primeiros são claramente cristalinos, como ficou evidenciado 

pelos difratogramas. 
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Essa diferença de grau de cristalinidade pode ser explicada pela grande 

diferença de percentuais de óxido de ferro presentes nos catalisadores, obtidas 

por EDXRF. A amostra FeCP2 possui percentual mais elevado de óxido de Fe 

que o FeCP1, justificando a presença de partículas maiores e, por fim, seu 

aspecto mais cristalino. 

 

4.3 XPS 

 

A análise de XPS é um dos mais eficientes métodos de caraterização para 

o estudo da superfície de materiais de carbono, já que os espectros obtidos 

evidenciam detalhes do estado químico em que esses elementos se encontram 

na superfície do material. 

Os gráficos de XPS apresentam-se deconvoluídos, nos quais a curva em 

preto representa o gráfico como foi obtido após a análise, e as curvas coloridas 

determinam a deconvolução do gráfico. Os espectros dos carbonos apresentam-

se de forma semelhante, como mostrado nos gráficos das Figura 16 e Figura 17, 

a seguir. Em ambos, o espectro de C1s deconvoluído apresentou cinco diferentes 

componentes, apresentados na Tabela 5. O espectro de O1s apresentou três 

picos após deconvolução, descritos na Tabela 6. Esses dados apresentam-se de 

forma similar aos obtidos por Puziya et al (2008) para um carbono ativado similar 

ao utilizado tratado quimicamente com ácido fosfórico. A identificação dos estados 

de valência de acordo com o valor de energia apresentado no espectro foi obtida 

por consulta em fonte (LASURFACE.COM). 

 

 



58 

 

294 292 290 288 286 284 282

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

I 
(c

/s
)

B.E. (eV)

C 1s

CP1

 

(a) 

540 538 536 534 532 530 528

12000

14000

16000

18000

20000

22000

I 
(c

/s
)

B.E. (eV)

O 1s

CP1

 

(b) 

Figura 16: Espectros de XPS da amostra do suporte CP1 para as espécies (a) C 1s e (b) O 1s. 
Fonte: A pesquisa. 
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Figura 17: Espectros de XPS da amostra do suporte CP2 para as espécies (a) C 1s e (b) O 1s. 
Fonte: A pesquisa. 
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Tabela 5: Dados de deconvolução do espectro de XPS para os suportes CP1 e CP2 para o 
carbono C 1s. 

C 1s 
CP1 CP2 

Estado químico 

Posição (eV) Área (%) Posição (eV) Área (%) 

C1 284,8 76,66 284,8 74,46 Grafite 

C2 286,2 12,90 286,2 13,92 -C-OH / -C–O 

C3 287,4 5,46 287,4 5,69 -C=O- / -O-C-O- 

C4 288,9 3,01 288,8 3,68 O-C=O 

C5 

 

290,5 1,97 290,3 1,96 π–π∗ 

Fonte: A pesquisa. 

 

 
Tabela 6: Dados de deconvolução do espectro de XPS para os suportes CP1 e CP2 para o 
oxigênio O 1s 

O 1s 
CP1 CP2 

Estado químico 

Posição (eV) Área (%) Posição (eV) Área (%) 

O1 531,6 43,72 531,6 38,89 C=O 

O2 533,4 48,60 533,4 52,77 C-O- 

O3 535,4 7,68 534,9 8,35 O quimissorvido e/ou H2O 

Fonte: A pesquisa. 

Os dados apresentados pela tabela evidenciam a predominante presença 

de carbono grafítico na superfície do suporte pelos elevados percentuais de área, 

tal como foi evidenciado pela análise de DRX. Os grupos funcionais oxigenados 

são evidenciados tanto nos dados de C 1s como nos de O 1s. 

O grau de oxidação do suporte pode ser obtido através dos dados de 

percentual de área dos carbonos utilizando a seguinte equação: 

𝐶2+𝐶3+𝐶4+𝐶5

𝐶1+𝐶2+𝐶3+𝐶4+𝐶5
∙ 100        (16) 

Os carbonos obtiveram 23,34 e 25,25 % para CP1 e CP2 respectivamente. 

Esses valores reiteram a diferença que se esperava para os suportes, um maior 

grau de oxidação para o carbono CP2 pela etapa adicional de oxidação pela qual 

passou. Esse fato também se apresenta a partir dos dados de concentração 

atômica, apresentados na Tabela 9, na qual o carbono CP1 apresenta 8,32 % de 

oxigênio mediante os 13,32 % presentes no FeCP2. 
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Os dados obtidos após deconvolução dos espectros dos catalisadores 

FeCP1 e FeCP2 são apresentados nas Tabela 7 e Tabela 8 para o carbono C 1s 

e oxigênio O 1s, respectivamente. Os espectros são mostrados nas Figura 18 e 

Figura 19, em que, novamente, a curva apresentada em preto é a obtida após a 

análise e as coloridas representam o gráfico deconvoluído. Os valores de energia 

de ligação e percentual de área estão descritos nas Tabela 7 e Tabela 8. 
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Figura 18: Espectros de XPS para amostra do catalisador FeCP1 para (a) C 1s; 
(b) O 1s e (c) Fe 2p. 
Fonte: A pesquisa. 
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Figura 19: Espectros de XPS para amostra do catalisador FeCP2 para (a) C 1s; (b) O 1s e 
(c) Fe 2p. 
Fonte: A pesquisa. 
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Tabela 7: Dados de deconvolução do espectro de XPS para os catalisadores FeCP1 e FeCP2 
para o carbono C 1s. 

FeCP1 FeCP2 
Estado químico 

Posição (eV) Área (%) Posição (eV) Área (%) 

284,8 70,47 284,7 74,07 Grafite 

286,3 14,49 286,3 15,95 -C-OH / -C–O 

287,6 4,22   -C=O- / -O-C-O- 

288,7 10,82 288,4 9,98 O-C=O 

Fonte: A pesquisa. 
 

Tabela 8: Dados de deconvolução do espectro de XPS para os catalisadores FeCP1 e FeCP2 
para o carbono O 1s. 

FeCP1 FeCP2 
Estado químico 

Posição (eV) Área (%) Posição (eV) Área (%) 

529,8 67,62 529,8 84,79 Fe2O3 

531,8 32,38 531,6 15,21 FeOOH (Fe2O3.H2O) 

Fonte: A pesquisa. 

O carbono grafítico para o catalisador continua predominante na superfície, 

bem como no suporte. Porém, os dados obtidos para o oxigênio evidenciam a 

presença da fase ativa do catalisador, o Fe2O3, evidenciada anteriormente por 

DRX, contudo a fase aparece também no espectro na forma hidratada. 

Os picos para as espécies de Fe 2p3/2 e Fe 2p1/2 apresentam valores 

similares para os dois catalisadores. Tais picos somados à presença de um pico 

satélite próximo a 719 eV confirmam que a espécie de ferro predominante na 

superfície é o Fe3+, como mostrado por Rey (2009) na caracterização de um 

catalisador suportado em carbono ativado advindo de fonte natural. Surge ainda 

no espectro outro satélite com energia próxima a 705 eV, que sugere a presença 

de um outro estado de ligação do ferro que seria semelhante àquele presente no 

carbeto de ferro, proposto como mais uma fase ativa do catalisador. 

A Tabela 9 evidencia ainda maior percentual de ferro no catalisador FeCP2 

bem como o apresentado pelos dados de EDXRF. Esse fato pode ser justificado 

através dessa técnica pela oxidação apresentada pelo suporte. Por ser mais 

oxidada, a superfície do suporte CP2 é mais hidrofílica, sendo também mais polar 

elevando a capacidade de retenção de ferro do suporte. 



65 

 

Tabela 9: Dados de concentração atômica em percentual obtidos pela técnica de XPS  dos 
elementos presentes nas amostras citadas. 

 C 1s O 1s Fe 2p 

CP1 91,68 8,32 - 

CP2 86,87 13,13 - 

FeCP1 18,28 66,76 14,31 

FeCP2 22,75 56,25 20,06 

Fonte: A pesquisa. 

 

4.4 Propriedades texturais 

 

As isotermas de adsorção/dessorção obtidas para amostras de 

catalisadores e suportes CP1 e CP2 são mostradas nas curvas das Figura 21 e 

Figura 22, respectivamente. A partir dos dados de fisissorção do N2, pode-se 

observar que os dois materiais carbonosos utilizados como suporte possuem 

isotermas semelhantes.  

Segundo a IUPAC, existem seis diferentes tipos característicos de 

isotermas de adsorção, representados na Figura 20 (a). Como se pode observar, 

as curvas do tipo IV e V possuem um ciclo de histerese, ou seja, as isotermas de 

adsorção e dessorção não coincidem em certa região de pressão relativa, sendo 

a isoterma do tipo IV típica de materiais mesoporosos.  

Em baixas pressões relativas, ocorre primeiramente uma adsorção em 

monocamada na superfície do poro que, posteriormente, é seguida pela formação 

de multicamada. Esse limite entre as duas etapas da adsorção está marcado pelo 

ponto B. A isoterma do tipo V com ciclo de histerese pode representar uma fraca 

interação entre adsorvente - adsorbato, porém há o preenchimento dos poros 

levando o valor limite de adsorção para altos valores de P/P0. É incomum 

encontrá-la, mas pode ocorrer para alguns tipos de adsorventes (NAUMOV, 

2009). 

O início do ciclo de histerese geralmente caracteriza o princípio da 

condensação capilar, e esse fenômeno também possui curvas características 

determinadas pela IUPAC, a depender da morfologia dos poros, representadas na 

figura 20 (b).  
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Figura 20: Classificação de isotermas de adsorção e loops de histerese, segundo a IUPAC. 
Fonte: RING; MITA; JENKINS e BIKALES (1985). 

 

As isotermas obtidas estão representadas nas Figura 21 e Figura 22. As 

curvas dos suportes CP1 e CP2 são do tipo IV, cujo ponto de inflexão 

corresponde à formação da primeira camada adsorvida que recobre toda a 

superfície da amostra. Assim, pode-se afirmar que esses materiais são 

essencialmente mesoporosos, porém o brusco aumento do volume de gás 

adsorvido para pequenos valores de P/P0 indica a presença de microporos 

associados a esses mesoporos. As isotermas também apresentaram ciclos de 

histerese do tipo H3, evidenciando uma estrutura de poros do tipo fenda. 

A impregnação da fase metálica provocou alterações nas isotermas das 

amostras a depender do suporte utilizado. Para o suporte CP1, houve um 

deslocamento da isoterma de dessorção para pressões relativas menores. No 

caso do suporte CP2, ocorreu uma mudança no ponto de inflexão da isoterma.  

A amostra de FeCP1 apresentou uma isoterma do tipo IV, evidenciando um 

material mesoporoso, com presença de microporos associados. Seu ciclo de 

histerese é característico do tipo H3, retratando poros também de formato do tipo 

fenda ou placas paralelas. Tais características diferem daquelas da isoterma 

obtida para o catalisador FeCP2. Tal curva apresentou-se como sendo do tipo V e 

com ciclo de histerese do tipo H1, ou seja, o material é essencialmente 
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mesoporoso, com poros regulares, de formato cilíndrico e extremidades abertas 

(SILVA, 2008). 
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Figura 21: Isotermas de BET para amostras de catalisadores sintetizados a partir do suporte de 
carbono CP1: (a) catalisador FeCP1; (b) suporte CP1. 
Fonte: A pesquisa. 
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Figura 22: Isotermas de BET para amostras de catalisadores sintetizados a partir do suporte de 
carbono CP2: (a) catalisador FeCP2; (b) suporte CP2. 
Fonte: A pesquisa. 

 

Na Tabela 10 estão listados os parâmetros texturais obtidos para as 

amostras supracitadas. A tabela contém os valores de área específica, obtidos 

pelo método BET; diâmetro e volume de microporos, dados pelo método MP e 

BJH; diâmetro e volume de mesoporos, determinado pelo método BJH. 
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Tabela 10: Dados de análise das características texturais dos suportes e dos catalisadores. 

Amostra S
BET

 

(m
2
g

-1
) 

D
P(BJH)

 

(nm) 

D
P(MP)

 

(nm) 

V
P(BJH)

 

(cm
3
g

-1
) 

V
 P(MP)

 

(cm
3
g

-1
) 

CP1 2070 2,6 1,5 1,28 1,04 
CP2 1937 2,8 1,1 1,36 0,78 
FeCP1 147 2,4 1,7 0,23 0,08 
FeCP2 34 1,7 1,5 0,11 0,01 
Fonte: A pesquisa. 

Os suportes apresentaram parâmetros texturais semelhantes com elevada 

área superficial. Após a impregnação da fase metálica, houve um decréscimo 

significativo nos valores de área específica e no volume total de poros. Esse 

decaimento pode indicar a deposição das partículas de óxido de ferro nos poros 

do suporte, provocando um bloqueio destes pela formação de aglomerados. Isso 

se dá especialmente no catalisador FeCP2, em que o diâmetro de poros decaiu 

de meso para microporos. 

As curvas de distribuição de tamanho de poros, obtidas a partir das 

isotermas de adsorção baseadas no método BJH, estão representadas nas Figura 

23(a) e (b). O método apresentou uma distribuição estreita de tamanho de poros 

com diâmetro médio de 2,4 nm para a amostra FeCP1, e 1,7 nm, para FeCP2. Foi 

evidenciada também uma menor variação do tamanho de poro para a primeira 

amostra, quando comparada com a segunda, entretanto essa variação se 

estendeu mais na região de mesoporos para o catalisador FeCP2.  
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Figura 23: Curva de distribuição de tamanho de poros para as amostras: (a) catalisador FeCP1; 
(b) catalisador FeCP2. 
Fonte: A pesquisa. 

 

4.5 SEM – EDS 

 

A morfologia granular do catalisador pode ser observada a partir das 

imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (SEM) e representadas 

nas Figura 24 e Figura 25 para as amostras de FeCP1 e FeCP2, 

respectivamente.  

Em ambos os casos, as partículas apresentaram forma e superfície 

irregulares. Entretanto, pela semicristalinidade apresentada pelo catalisador 

FeCP1 na análise de DRX, pode-se inferir que este é composto por milhares de 

pequenas cristais de óxido de Fe unidos. Tal fato pode ser observado na imagem 

da Figura 24(b). 

A amostra FeCP2 evidencia, pela sua cristalinidade, partículas maiores de 

ferro na sua superfície, como pode ser observado na imagem da Figura 25(b). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 24: Imagens obtidas por SEM para amostra FeCP1. 
Fonte: A pesquisa. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 25: Imagens obtidas por SEM para amostra FeCP2. 
Fonte: A pesquisa. 

As análises de EDS realizadas nas regiões assinaladas nas Figura 26 e 

Figura 27 revelaram dois picos de diferentes intensidades para o ferro, 

possibilitando duas interpretações para o mesmo. Uma delas evidencia a 

presença de dois tipos de ferro em diferentes fases de oxidação, entretanto, a 

análise de DRX para o catalisador FeCP1 evidenciou a presença apenas da 
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hematita. Dessa maneira, a segunda interpretação do espectro de EDS possibilita 

inferir a existência de outra fase ativa, o carbeto de ferro, na superfície do 

catalisador, cogitada anteriormente na análise de XPS pelo surgimento de um 

pico discreto no seu espectro. Essa conclusão é possível pelo fato de o ferro 

presente na superfície da amostra interagir com o suporte em diferentes 

intensidades. Os picos de maior intensidade permitem afirmar que um grande 

percentual do Fe presente na superfície interage fortemente com o suporte, 

podendo chegar até a ligar-se com o carbono do mesmo, gerando carbeto de Fe 

como fase metálica na superfície do catalisador. 

O percentual obtido para o bulk da amostra, obtido por EDXRF, pode ser 

utilizado aqui para determinar o percentual em massa da fase metálica Fe2O3 

encontra-se presente na superfície. Os dados obtidos estão descritos na Tabela 

11. Sabe-se que o percentual de ferro presente no bulk do catalisador é de 26% 

em massa, obtido por EDXRF, entretanto parte desse percentual de ferro está 

somente na superfície do catalisador, e a análise de EDS permite determinar essa 

quantidade. Logo, dentre os 26% em massa de ferro presentes no catalisador 

FeCP1, 11% está depositado na superfície do catalisador. 

Tabela 11: Percentuais em massa dos elementos presentes no catalisador FeCP1 e obtido por 
EDS. 

Elemento % em massa 

C 10,59 

O 34,61 

Al 9,32 

Fe 45,49 

Total 100 

Fonte: A pesquisa. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 26: (a) Imagem obtida por SEM para amostra FeCP1 e (b) espectro EDS da região 1, 
destacada na imagem. 
Fonte: A pesquisa. 

A mesma análise pode ser feita por analogia para o catalisador FeCP2. As 

concentrações obtidas para esse catalisador estão na Tabela 12. O percentual 
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elevado de ferro corrobora com o obtido anteriormente por EDXRF e permite 

afirmar que 44% da carga de ferro do catalisador encontram-se na superfície. 

Tabela 12: Percentuais em massa dos elementos presentes no catalisador FeCP2 e obtido 
por EDS. 

Elemento % em massa 

C 11,01 

O 21,65 

Fe 67,33 

Total 100 

Fonte: A pesquisa. 

 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 27: (a) Imagem obtida por SEM para amostra FeCP2 e (b) espectro EDS da região 1, 
destacada na imagem. 
Fonte: A pesquisa. 

 

4.6 TPR 

 

A fim de avaliar a redutibilidade dos catalisadores, submeteram-se as 

amostras à análise de TPR, estando os perfis obtidos representados na Figura 28. 
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Figura 28: Resultado da análise de TPR para os catalisadores de óxido de ferro dispersos nos dois 
suportes à base de carbono. 
Fonte: A pesquisa. 

Uma amostra de Fe2O3 pura apresenta dois picos de redução 

característicos entre 300 – 400 °C e 600 °C. Admite-se que a redução do óxido de 

ferro obedece ao esquema a seguir: 

Fe2O3→ Fe3O4→FeO→ Fe 

Observa-se que a redução de Fe3O4 para Fe metálico por H2 pode ser 

realizado em uma única etapa, e um pico largo tem sido observado entre 377 e 

750 °C para catalisadores precipitados de ferro (SILVA, 2008). 

O perfil obtido para o catalisador FeCP1 condiz com a explicação acima. O 

gráfico apresentou dois picos de redução, em que um encontra-se entre 300 e 

400 °C, representando a etapa Fe2O3→Fe3O4, e outro próximo a 700 °C, 

caracterizando uma etapa única de redução do Fe3O4→Fe. 

A amostra FeCP2, por sua vez, apresentou um perfil que, ao ser 

deconvoluído, como mostrado na Figura 29, possui três picos de redução. Tais 

picos representam as etapas de redução do óxido de ferro até que se chegue ao 

ferro metálico, passando pelo FeO. 
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Figura 29: Perfil de redução deconvoluído da análise de TPR para o catalisador FeCP2. 
Fonte: A pesquisa. 

A presença dos três picos pode sugerir que a cristalinidade da amostra 

FeCP2 pode torná-la levemente mais estável que a semicristalina FeCP1. 

 

4.7 Testes Catalíticos 

 

Após quatro horas de reação, utilizando-se os catalisadores de carbono 

ativado, os produtos foram analisados via cromatografia gasosa. Com os 

resultados pode-se traçar o perfil de hidrocarbonetos produzidos em cada corrida. 

Os resultados dos perfis de hidrocarbonetos gerados via síntese Fischer-Tropsch, 

de acordo com a condição e os catalisadores utilizados, são apresentados nas 

Tabela 13 e Tabela 14, seguintes. 

Tabela 13: Perfil de concentração de hidrocarbonetos dos produtos obtidos utilizando catalisador 
FeCP1. 

 Temperatura (°C) Pressão (atm) H2/CO C1-C4(%) C5-C9(%) C10+(%) 

1 240 20 1 95,65 1,49 2,87 
2 240 30 1 37,44 44,61 17,94 
3 255 25 1 59,42 16,08 24,50 
4 270 20 1 55,62 5,67 38,71 
5 270 30 1 73,74 8,27 26,96 

Fonte: A pesquisa. 
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Tabela 14: Perfil de concentração de hidrocarbonetos dos produtos obtidos utilizando catalisador 
FeCP2. 

 Temperatura(°C) Pressão(atm) H2/CO C1-4 (%) C5-C9 (%) C10+ (%) 

1 240 20 1 51,69 37,14 11,16 

2 240 30 1 80,29 13,10 6,61 

3 255 25 1 67,02 22,38 10,59 

4 270 20 1 34,68 52,77 12,55 

5 270 30 1 27,01 56,13 16,87 

1 240 20 0,5 58,45 33,18 8,36 

2 240 30 0,5 64,50 24,45 11,06 

3 255 25 0,5 63,93 24,31 11,76 

4 270 20 0,5 24,20 62,89 12,90 

5 270 30 0,5 76,55 15,58 7,86 

Fonte: A pesquisa. 

A Figura 30, Figura 31 e Figura 32 foram obtidas a partir dos perfis obtidos 

nas tabelas acima. No gráfico estão plotados os percentuais de obtenção de cada 

faixa hidrocarbonetos com a condição de reação utilizada, enumeradas na tabela. 
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Figura 30: Perfil de concentração de hidrocarbonetos obtido para o catalisador FeCP1 em 
diferentes condições de temperatura e razão molar H2:CO = 1. 
Fonte: A pesquisa. 
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Figura 31: Perfil de concentração de hidrocarbonetos obtido para o catalisador FeCP2 em 
diferentes condições de temperatura e razão molar H2:CO = 1 
Fonte: A pesquisa. 
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Figura 32: Perfil de concentração de hidrocarbonetos obtido para o catalisador FeCP2 em 
diferentes condições de temperatura e razão molar H2:CO = 0,5. 
Fonte: A pesquisa. 

O catalisador FeCP1 apresentou maior seletividade para hidrocarbonetos 

com mais de 10 carbonos. Tal fato pode ser associado às caracterísiticas 

apresentada pelo catalisador na análise de fisissorção de N2. Apesar de 

apresentar um menor percentual de fase ativa na sua superfície, o fato de o seu 

diâmetro de poro e área superficial serem maiores permite a mobilidade de uma 

cadeia maior de carbono nos poros do catalisador. 
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Pode-se observar também uma diminuição da concentração de 

hidrocarbonetos leves para o FeCP2, assim como o favorecimento da produção 

daqueles na faixa de C5 a C9. Tal fato pode ser justificado pela maior carga de 

metal presente no catalisador, bem como seu maior grau de cristalinidade, ou 

seja, maior tamanho de partícula. Porém, o desfavorecimento da produção de 

hidrocarbonetos mais pesados justifica-se pelo seu aspecto microporoso. 

Esperava-se que a diminuição da razão molar do gás de síntese para 0,5 

desfavorecesse a produção de hidrocarbonetos pesados por diminuir a atmosfera 

redutora necessária para hidrogenação da cadeia. Entretanto o perfil de 

concentração não apresentou queda, mantendo os percentuais similares ao 

obtidos para razão de 1, o que pode ser justificado pelo fato de o ferro apresentar 

boa atividade catalítica mesmo em baixas razões molares de gás de síntese 

(SCHULZ, 1935). 

A partir do perfil de hidrocarbonetos obtido, foi possível avaliar os gráficos 

de superfície de resposta para compostos de C5-9 e C10+, como mostrados, 

através de análise estatística, nas Figura 33 e Figura 34 e nas Tabela 15 e Tabela 

16, a seguir. 
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Figura 33: Gráfico de superfície de resposta para reação com catalisador FeCP2 para C5-C9. 
Fonte: A pesquisa. 
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Tabela 15: Efeitos obtidos em análise estatística para reação com catalisador FeCP2 para C5-C9. 

 Efeito Erro t(6) p 

Mean/Interc. 18,79 8,18 2,29 0,06 

(1)Temperatura(L) 2,35 14,99 0,15 0,88 

Temperatura(Q) 36,63 20,10 1,82 0,11 

(2)Pressão (L) -19,30 8,78 -2,19 0,07 

Pressão (Q) 16,34 18,05 0,90 0,40 

(3)Concentração(L) 3,66 7,56 0,48 0,64 

Fonte: A pesquisa. 
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Figura 34: Gráfico de superfície de resposta para reação com catalisador FeCP2 para C10+. 
Fonte: A pesquisa. 

 
Tabela 16: Efeitos obtidos em análise estatística para reação com catalisador de Fe suportado em 
carbono polimérico para C10+. 

  Efeito Erro t(6) p 

Mean/Interc. 9,29 2,27 4,08 0,01 
(1)Temperatura(L) -0,35 4,17 -0,08 0,93 
Temperatura(Q) 4,69 5,59 0,83 0,43 
(2)Pressão (L) -0,82 2,44 -0,33 0,74 
Pressão (Q) 1,13 5,02 0,22 0,82 

(3)Concentração(L) 0,39 2,10 0,18 0,85 
Fonte: A pesquisa. 

Os gráficos de superfície permitem observar regiões otimizadas para 

obtenção de hidrocarbonetos na faixa de C5 a C9 e C10+. Para o primeiro intervalo, 

as melhores condições de reação encontram-se nos extremos das temperaturas 
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avaliadas, porém somente em baixas pressões. Para hidrocarbonetos com mais 

de 10 carbonos em sua composição, essa região otimizada também ocorre nas 

regiões de alta e baixa temperatura, entretanto abrange todo o intervalo de 

pressão avaliado. 

Esse fato é refletido nas tabelas de análise dos efeitos através do valor da 

significância do parâmetro, representado por p. Para o intervalo de C5 a C9, a 

pressão é um parâmetro mais significante que a temperatura, havendo diminuição 

da obtenção desses hidrocarbonetos com o aumento da pressão, o mesmo não 

ocorre com a temperatura. 

Para os hidrocarbonetos C10+ essa inversão da proporcionalidade acontece 

tanto para pressão quanto para temperatura, apesar de ambos não apresentarem 

bons valores de significância. 

O fato de a pressão apresentar-se como um impedimento físico para saída 

dos produtos dos poros do catalisador pode justificar esse comportamento do 

parâmetro para ambas as faixas de hidrocarbonetos, sendo mais significante para 

os mais leves. 

Catalisadores de sílica foram testados variando a carga de metal, dentre as 

quais 50% em massa de ferro, similar à carga utilizada nesta pesquisa. A 

seletividade desse catalisador foi avaliada com as seguintes condições de reação: 

523 K; razão molar H2:CO = 2 e  pressão de 2.0 Mpa. O catalisador obteve para o 

metano uma seletividade de 6%, 20% para hidrocarbonetos menores que C7 e 

52% para compostos mais pesados que o de C7 (PIROLA, 2009). Apesar de 

diferir quanto a razão molar do gás de síntese, o percentual obtido para 

compostos C7+ é similar ao obtido para o catalisador FeCP2 em condições 

similares de temperatura e pressão, sendo a condição avaliada para este último a 

de 543 K , 20 bar e H2:CO = 1 com 65,32% de concentração para o C5+. 

  

  



 

5 CONCLUSÃO 

 

Os suportes à base de carbono advindos de poliestireno reticulado 

utilizados diferem entre si somente numa etapa de oxidação, entretanto os 

catalisadores sintetizados apresentaram diferentes características físico-químicas 

que se mostraram relevantes nos testes catalíticos. Cada etapa de oxidação 

confere maior fração de grupos oxigenados na superfície do suporte. 

O catalisador FeCP1 obteve melhores percentuais de concentração para 

hidrocarbonetos na faixa de C10+, alcançando assim o objetivo traçado para a 

síntese, dado o fato de apresentar maior tamanho de poros apesar de possuir 

menor quantidade de ferro impregnado.  

O catalisador FeCP2 obteve boa seletividade para a faixa da gasolina 

(C5-9), que pode ser justificado pelo maior percentual de ferro presente no mesmo, 

bem como a maior diversidade de fases ativas. O fato de esse catalisador ter 

apresentado maior deposição do ferro na sua superfície, formando assim 

aglomerados, também pode ter favorecido essa faixa de hidrocarbonetos.  

Dessa forma, a menor fração de grupos oxigenados favorece a produção 

de hidrocarbonetos na faixa C10+ por limitar a impregnação do ferro no suporte 

impedindo a formação de aglomerados mantendo o catalisador mesoporoso e não 

diminuindo a área superficial. 

  



 

6 OBJETIVOS FUTUROS 

 

As análises e conclusões deste estudo podem ser aprimoradas na tentativa 

de otimizar o catalisador obtido. Algumas sugestões são listadas a seguir para 

que se possa dar continuidade do trabalho. 

 Ainda utilizando o ferro como fase ativa, pode-se avaliar o 

comportamento de promotores, como K e Cu, na reação. 

 Sintetizar um catalisador de cobalto de forma a avaliar também o 

comportamento dessa fase ativa no suporte. 

 Realizar uma segunda etapa de ativação com CO no suporte não 

impregnado visando aumentar a quantidade de mesoporos no mesmo e 

novamente avaliá-lo. A maior concentração de mesoporos favorece a 

síntese de Fischer-Tropsh. 
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