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RESUMO 
 

Este trabalho objetiva avaliar o desempenho da ZrO2 comercial e sulfatada para 
aplicação futura em catálise. A ZrO2 comercial foi fornecida pela empresa Saint-
Gobain Zirpro. A sulfatação ocorreu com teor de íon de SO4

-2 de 30% em relação à 
massa de ZrO2. As amostras foram caracterizadas por DRX, FTIR, DG e EDX. Os 
resultados revelaram a formação de uma fase monoclínica para a amostra 
comercial, e uma fase majoritária monoclínica com traços tetragonais para a amostra 
sulfatada. A ZrO2 comercial apresentou distribuição de aglomerados estreita, 
bimodal e assimétrica, enquanto a sulfatada evidenciou uma distribuição de 
alongamento estreita, tetramodal e assimétrica. A presença de traços da fase 
tetragonal no DRX da SO4

-2/ZrO2 e a presença do SO3 no EDX foi um bom indicativo 
para uso futuro em catálise para se obter éster. 
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Introdução 

 

A ZrO2 é um oxido cristalino branco descoberta pelo químico alemão Martin 

Heinrich Klaproth em 1789 [1] e que apresenta propriedades físicas e químicas 

bastante interessante, a exemplo da elevada propriedade mecânica, alta 

estabilidade química, biocompatibilidade, baixo coeficiente de atrito, condutibilidade 

iônica, alto ponto de fusão, propriedades elétricas, resistência ao desgaste e 

excelente aparência estética. Devido a estas propriedades, tem sido amplamente 

utilizada em revestimentos refratários, material semicondutor [2], membranas [3] 

prótese e implantes dentários [4], implantes ortopédicos [5], materiais biológicos [6], 

pigmentos, dispositivos piezoeléctricos, sensores de oxigênio [7], suporte de 

catalisadores [8] e como catalisador para produção de biodiesel, após o processo de 

sulfatação pelo método de impregnação com ácido sulfúrico [9]. 

A ZrO2 é um material polimorfo, cuja a estrutura cristalina pode sofrer 

alterações conforme ocorra variações na temperatura, mantendo os mesmos 
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elementos químicos da zircônia. As mudanças cristalinas mais comuns são: 

monoclínica (m), tetragonal (t) e cúbica, apesar de que outra fase de transição não 

majoritária possa ocorrer durante o processo de síntese, denominada de 

ortorrômbica [10, 11].  

As ZrO2 produzidas comercialmente ou através de outras técnicas de 

obtenção, a exemplo de sol-gel, método Pechini, reação de combustão, entre outros, 

vem demostrando que as fases monoclínica e tetragonal não são tão estáveis como 

se afirmam na literatura [12], por isso a busca por estabilizadores para manter essas 

fases estáveis para uma determinada finalidade, por exemplo a catálise.  

Lião et al.[12], ao preparar fibras de ZrO2 sulfatada, observaram a presença da 

fase tetragonal após a sulfatação entre as temperaturas de 500 e 600 °C. Os autores 

mostraram que a sulfatação influenciou a transição de fase monoclínica para 

tetragonal indicando claramente que o método de síntese e modificações no método 

possibilita a transição de fase da monoclínica para tetragonal em temperaturas bem 

abaixo de 1170oC e que estas mudanças estruturais alteraram o tamanho de 

cristalito e a cristalinidade da ZrO2, resultando em uma diminuição nestes 

parâmetros com a sulfatação. 

No trabalho de Khatri et al. [13], sobre síntese e sulfatação da zircônia como 

catalisador para reações de benzilação, foi citado que a zircônia é bem cotada na 

catálise devido à alta acidez, induzida por sulfatação, sendo utilizada em diferentes 

processos industriais, tais como isomerização de hidrocarbonetos, acilação de 

Friedel Crafts, aquilação e esterificação.  

De acordo com Noda et al. [15], a zircônia sulfatada apresenta a maioria dos 

grupos sulfatos no interior da estrutura, com um caráter iônico, formando sítios 

menos ácidos. Após a cristalização e a formação de fase tetragonal, o sulfato é 

deslocado para a superfície, dando origem a duas ligações S=O, caráter mais 

covalente, no caso da amostra desidratada, sendo responsável pela formação de 

sítios de Brönsted e de Lewis altamente ácidos. 

Segundo Brum et al. [15], no estudo sobre a esterificação de ácidos graxos 

utilizando zircônia sulfatada, eles afirmam que a fase tetragonal implica em uma 

maior acidez para a zircônia sulfatada e, consequentemente, uma maior atividade 

catalítica. 

Neste contexto, este trabalho objetiva sulfatar uma zircônia (ZrO2) comercial, 

cedida pela empresa Saint-Gobain ZirPro, para se obter uma zircônia sulfatada com 

fase tetragonal para uso futuro em catalise. 

 

Materiais e métodos 

 

A zircônia comercial utilizada nessa pesquisa foi produzida e fornecida pela 

empresa Saint-Gobain ZirPro, localizada na França, EUA e China. Esta empresa é 

líder mundial na fabricação do óxido de zircônio por mais de 30 anos, especialista 

em materiais a base de zircônia para aplicações industriais. 

A sulfatação da ZrO2 foi realizada conforme modificação na metodologia 

proposta por Sun et al. [16]. A modificação se deu relativo à redução do tempo de 
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calcinação da amostra e na adição de água ao meio. O procedimento consistiu na 

secagem da ZrO2 em estufa sem circulação de ar a 110 °C por 24 horas. 

Transcorrido este período, realizou-se a mistura da ZrO2 com o sulfato de amônia 

[(NH4)2SO4] de modo a proporcionar um teor de íon SO4
2- de 30% em relação a 

massa da ZrO2. A mistura do suporte e fonte do íon sulfato foi conduzida em 

almofariz por cerca de 20 minutos, sendo que ao sistema foi adicionado água 

deionizada, cerca de 0,20 mL. Ao término deste procedimento, a mistura foi seca em 

estufa a 70°C para, posteriormente, ser calcinada em forno mufla a 600 °C por 3 

horas, sendo a taxa de aquecimento de 5 °C/min.  As amostras como sintetizada e 

sulfatada foram desaglomeradas em almofariz e passadas em peneira com malha 

de 325 mesh (44 µm) para caracterização estrutural e morfológica. 

A determinação das fases presentes, o grau de cristalização e o tamanho de 

cristalito das amostras comercial e sulfatada foram determinados utilizando um 

difratômetro de raios-X Shimadzu (modelo XRD 6000, radiação CuK). O tamanho 

médio de cristalito foi calculado a partir da linha de alargamento de raios X (d111) por 

meio da deconvolução da linha de difração secundária do cério policristalino 

(utilizado como padrão), utilizando-se a equação de Scherrer [17].  A cristalinidade foi 

determinada a partir da razão entre a área integrada do pico referente à fase 

cristalina e a área referente à fração amorfa, usando o software do programa da 

Shimadsu fornecido pelo fabricante. Para identificação das fases utilizou-se o 

programa (Pmgr) da Shimadzu e acessou o banco de dados JCPDF.  

Com a finalidade de se controlar a distribuição do tamanho de partículas das 

amostras em análise, foi utilizada à técnica de difração a Laser para realizar a 

caracterização. O equipamento utilizado foi o Mastersizer 2000 da Malvern 

Instruments. Este é um equipamento utilizado para medir a faixa granulométrica das 

partículas de uma amostra pela difração de raio Laser. A medida leva em 

consideração o tipo de dispersante utilizado, índice de refração do material e 

esfericidade das partículas. Os resultados obtidos são tratados matematicamente 

pelo software do equipamento com base em modelos que consideram os fatores 

citados para realização do cálculo. 

A análise semi-quantitativa dos óxidos e elementos presentes nas amostras de 

zircônia - ZrO2 (comercial e sulfatada) foram determinado por espectroscopia de 

fluorescência de raios-X por energia dispersiva, modelo EDX-720, da marca 

SHIMADZU. O volume de poro e o diâmetro de poro foram determinados pela teoria 

desenvolvida por Brunauer, Joyner e Halenda (BJH). 

 

Resultados 

 

A Figura 1 apresenta os difratogramas de raios X para as amostras da ZrO2 

sem e após sulfatação (SO4
2-/ZrO2). Pode-se observar que a ZrO2 comercial, 

apresentou a formação apenas da fase monoclínica (ficha JCPDF 65-2357) com 

tamanho de cristalito 39 nm e cristalinidade de 86 %. Após a sulfatação (SO4
2-/ZrO2) 

e calcinação da amostra a 600 °C, verificou-se o surgimento de traços da fase 
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tetragonal (ficha JCPDF 79-1769) com a permanência da fase majoritária 

monoclínica.  

O tamanho de cristalito e cristalinidade resultou em uma diminuição dos seus 

valores com a sulfatação, apresentando tamanho de cristalito de 27 nm e 

cristalinidade de 67 % para a SO4
2-/ZrO2 sulfatada. Relacionando as duas amostras, 

percebe-se que a ZrO2 comercial apresentou um tamanho de cristalito 22 % maior 

que a  SO4
2-/ZrO2, o que está de acordo com o que foi exposto por Lião et al.[12], o 

qual reportaram que as mudanças estruturais alteram o tamanho de cristalito e a 

cristalinidade da ZrO2, resultando em uma diminuição dos parâmetros com a 

sulfatação. Segundo eles também, a mudança na estrutura das amostras de ZrO2 

após sulfatação é consequência da variação de temperatura de calcinação entre 550 

e  600 ºC, em que a energia térmica foi suficiente para prover a mudança estrutural 

da ZrO2.  
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Figura 1 - DRX para as amostras de ZrO2 comercial e após sulfatação (SO4
2-/ZrO2). 

 

A Figura 2 apresenta a espectroscopia da região do infravermelho por 

transformada de fourier (FTIR) da ZrO2 comercial e  sulfatada (SO4
2-/ZrO2). Na 

Figura 2a verificam-se duas bandas de adsorções entre 3500 e 2700 cm-1 que 

podem ser atribuídas aos estiramentos de O-H das moléculas de água adsorvidas. 

Estas mesmas bandas de adsorções atribuída a presença de O-H também foram 

reportadas por Rahulan et al. [18], quando estudaram a síntese de nanoparticulas de 

ZrO2 pelo método de precipitação química, Singh et al. [19],  analisando a síntese de 

nanocristalino de ZrO2 em micro-ondas assistida e Silva et al. [11], estudando a 

influência da calcinação sobre a estrutura e morfologia da zircônia sintetizada por 

reação de combustão. 

Os picos agudos em torno de 1452 cm-1 e entre 2700 – 3000 cm-1 são 

atribuídos às bandas vibracionais de alongamentos das cadeias de hidrocarbonetos 

CH e CH3. Estes mesmos grupamentos foram observados por Baciu et al. [20],  e 

Singh et al. [19], quando estudaram a estabilização da ZrO2 usando NaOH e Y2O3 

como estabilizantes, além de Silva et al. [11]. 
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Figura 2 - FTIR da ZrO2 comercial e sulfatada a 600 °C. 
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As bandas em torno de 1567 cm-1 e 1750 cm-1 correspondem à vibração e 

deformação de NH2 (resquício de ureia no caso da sintetização) e vibração de 

alongamento de C=O. As bandas entre 1300 e 1000 cm-1 são características de 

alongamentos vibracionais de C-O e as bandas localizadas em torno de 800 – 500 

cm-1 correspondem ao Zr–O2–Zr e assimetria Zr–O modos de estiramento, o que 

confirma a formação de fases ZrO2.  

Todas estas bandas foram relatadas por Singh et al.[19], Mohebbi et al. [21], 

Grzebielucka et al. [22], e Kumar et al.[23], quando reportaram a síntese da ZrO2 pelos 

métodos de síntese de combustão, Pechini e sulfatação, respectivamente. 

Na Figura 2b encontra-se apresentado o espectro vibracional de infravermelho 

da zircônia sulfatada (SO4
2-/ZrO2). Semelhantemente à análise feita na Figura 2a, 

observa-se uma banda aguda de adsorção entre 3200 e 2700 cm-1 que se pode 

atribuir ao estiramento de O-H das moléculas de água adsorvidas. Outros dois 

pequenos picos entre 2700 e 3000 cm-1 são atribuídos às bandas vibracionais da 

cadeia de hidrocarbonetos CH3. As bandas em torno de 1736 e 1637 cm-1 

corresponde à banda de alongamento de C=O, enquanto a banda em torno de 1466 

cm-1 refere-se à vibração de mais um hidrocarboneto CH.  

Segundo Heshmatpour e Aghakhanpou [24], em seu estudo sobre a zircônia 

sulfatada pela rota sol-gel, eles atribuíram que os picos entre 1000 e 1250 cm-1 são 

bandas de vibrações de SO4
2- da zircônia sulfatada. As bandas localizadas em torno 

de 800 – 500 cm-1 correspondem ao Zr–O2–Zr e assimetria Zr–O modos de 

estiramento, o que confirma a formação de fases ZrO2, conforme já mencionado 

anteriormente na Figura 2a. 

A Figura 3 apresenta o histograma e a curva da distribuição granulométrica da 

ZrO2 comercial e sulfatada (SO4
2-/ZrO2) mostrando que a faixa de distribuição para 

ambas às zircônias se estende de 0,02 µm até aproximadamente 300 µm. Nesta 

faixa de tamanho as partículas estão aglomeradas.  

Para a ZrO2 comercial da Figura 3a e Tabela 1, observa-se uma distribuição de 

aglomerados estreita, bimodal e assimétrica. O tamanho de diâmetro mediano D (50 

%) foi de 3,62 μm, D (10 %) de 0,52 μm e D90 % de 9,03 μm, com tamanho médio 

de aglomerados de partículas de 4,26 μm. Para a amostra sulfatada SO4
2-/ZrO2 da 

Figura 2b e Tabela 2, evidencia-se uma distribuição de alongamento estreita, 

tetramodal e assimétrica. O seu tamanho de diâmetro mediano D (50 %) foi de 31,69 

µm, D (10 %) de 6,59 µm, D (90 %) de 98,24 µm e com tamanho médio de 

aglomerados de partículas de 43,44 µm. 
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Figura 3 - Histograma e curva de distribuição granulométrica para a ZrO2 (a) 

comercial e (b) sulfatada. 
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Comparando as amostras entre si, observa-se que a amostra comercial SO4
2-

/ZrO2 apresentou uma distribuição mais larga com um tamanho médio de 

aglomerados 90,19 % maior que a ZrO2 comercial.  

 

Tabela 1 - Valores da distribuição de aglomerados a 10 %, 50 %, 90 % e tamanho 

médio de aglomerados de partículas – D (4,3). 

Amostras analisadas 
D (10 %) 

nm 

D (50 %) 

nm 

D (90 %) 

nm 

D(4,3) 

nm 

ZrO2 0,52 3,62 9,03 4,26 

SO4
2-/ZrO2 6,59 31,69 98,24 43,44 

 

A Tabela 2 apresenta os percentuais de óxidos presentes nas amostras de 

ZrO2 comercial e sulfatada com SO4
2-.  Os resultados mostram valores diferenciados 

para as fases de ZrO2 presentes na mesma amostra, a exemplo de ZrO2 

monoclínica, e monoclínica tetragonal.  

 

Tabela 2 - Valores dos percentuais de óxidos presentes nas amostras de ZrO2: 

sintetizada, comercial e sulfatadas. 

Amostra ZrO2 (m) ZrO2 (o) ZrO2 (t) SO3 SiO2 HFO2 

ZrO2 93,79 % _ _ _ 0,55 % 0,66 % 

SO4
2-/ZrO2 56,88 % _ 33,22 % 5,76 % 3,45 % 0,687 % 

 

As combinações de fases da ZrO2 monoclínica e tetragonal só ocorreram 

quando a zircônia foi sulfatada pelo SO4
2-, fato que como já foi discutido 

anteriormente nos DRXs (Figura 1), e que está relacionado a possível variação de 

temperatura de calcinação, durante a sulfatação, que acabou levando ao surgimento 

da fase tetragonal. Quando a presença do SO3 foi devido a sulfatação com 38 % de 

(NH4)2SO4 na ZrO2 sintetizada como a comercial visando aumentar a acidez. Os 

demais óxidos SiO2 e HFO2 podem ser proveniente do próprio processo de obtenção 

de cada ZrO2. 

 

Conclusão 

 

Os resultados advindos das caracterizações das amostras de ZrO2,  revelaram 

a formação de uma fase monoclínica para a amostra comercial, e uma fase 

majoritária monoclínica com traços tetragonal para a amostra sulfatada. A ZrO2 

comercial apresentou distribuição de aglomerados estreita, bimodal e assimétrica, 

enquanto a sulfatada evidenciou uma distribuição de alongamento estreita, 

tetramodal e assimétrica. A presença de traços da fase tetragonal no DRX da SO4
-

2/ZrO2 , a presença do SO3 no EDX e a identificação da sulfatação SO4
-2/ZrO2 no 

FTIR foi um bom indicativo para uso futuro em catálise para se obter éster 

(biodiesel), já que o íon SO4
-2 se faz presente na superfície da amostra sulfatada. 
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EVALUANTION OF COMMERCIAL AND SULFATED ZrO2 AIMING APPLICATION 

CATALYSIS 

 

ABSTRACT 

 

This study evaluates the performance of commercial and sulfated ZrO2 for future 

application in catalysis. Commercial ZrO2 was provided by the company Saint-

Gobain Zirpro. The sulfation occurred with SO4
-2 ion content of 30% compared to the 

mass of ZrO2. The samples were characterized by XRD, FTIR, EDX and GD. The 

results revealed the formation of a monoclinic phase for the commercial sample, and 

a monoclinic major phase with tetragonal traces for the sulfated sample. The 

commercial ZrO2 showed a narrow, bimodal and asymmetric agglomerates 

distribution, while the sulfated sample showed a narrow, tetramodal and asymmetric 

agglomerates distribution. The presence of traces of the tetragonal phase in the SO4
-

2/ZrO2 XRD, and the presence of SO3 in the EDX were good indicators for future use 

in catalysis to provide ester. Keywords: zirconia, combustion reaction, sulfation, 

catalyst. 
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