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Resumo: O objetivo principal deste trabalho foi produzir materiais cerâmicos 
nanométricos da família dos tungstatos (tungstatos de cério e de estrôncio), e testá-los 
quanto às suas atividades catalíticas em processos envolvendo a transformação do gás 
metano (CH4). A metodologia empregada para a síntese dos pós cerâmicos envolveu o 
método de complexação combinando EDTA-Citrato. A caracterização dos materiais foi 
feita através das técnicas de termogravimetria simples e diferencial, difração de raios-x, 
microscopia eletrônica de transmissão, e espectroscopia de energia dispersiva (EDS). A 
análise da microestrutura foi realizada através do refinamento utilizando o método de 
Rietveld, e para a estimação do tamanho de grão e de sua distribuição foram utilizados 
os métodos de Scherrer e Williamson-Hall. As condições de obtenção dos três materiais 
desenvolvidos (SrWO4, SrWO4 utilizando concentrado de óxido de tungstênio como 
matéria-prima, e Ce2(WO4)3) foram ajustadas para a obtenção de um material cristalino 
monofásico. Os testes catalíticos exploratórios foram realizados na presença dos gases 
metano e ar sintético, composto por 21% de O2 e 79% N2. A análise da conversão foi 
feita com o auxílio de um equipamento de infravermelho à transformada de Fourier. As 
análises mostraram que, estruturalmente, os materiais SrWO4 produzidos com matéria-
prima de elevada pureza (99% de pureza) e oriunda do concentrado de óxido de 
tungstênio (92% de pureza) são semelhantes. Seus parâmetros ideais de produção, 
dentro do que foi testado, são temperatura de calcinação de 1000ºC e tempo de 
permanência de 5 horas na isoterma. Para o Ce2(WO4)3, as condições ideais dentro do 
que foi testado são temperatura de calcinação de 1000ºC e tempo de permanência na 
isoterma de 15 horas. O método de Williamson-Hall forneceu duas distribuições 
diferentes para o tamanho de cristalito de cada material, cujos valores oscilaram entre as 
escalas nanométricas e micrométricas. Com o método de Scherrer, todos os materiais 
produzidos possuíram tamanho de cristalito nanométrico. As análises de microscopia 
eletrônica de transmissão confirmaram o resultado obtido com o método de Williamson-
Hall para o tamanho de cristalito. A EDS indicou a presença de divergências entre a 
composição atômica metálica teórica e experimental do SrWO4. Com relação aos testes 
catalíticos exploratórios, os materiais se mostraram ativos porém o processo reacional 
ainda precisa ser melhor estudado e otimizado. 
 

Palavras-chave: síntese de nanomateriais; método EDTA-Citrato; caracterização de 

pós; tungstatos; catalisador. 



 

 



 

ABSTRACT 

  

 The main goal of this work was to produce nanosized ceramic materials of the 

family of the tungstates (tungstates of cerium and strontium), and test them for their 

catalytic activity in processes involving the transformation of methane (CH4). The 

methodology used for the synthesis of the ceramic powders involved the complexation 

combining EDTA-citrate. The materials characterization was performed using simple 

and differential thermogravimetry, x-ray diffraction, transmission electron microscopy, 

and energy dispersive spectroscopy (EDS). The microstructure analysis was performed 

using the refinement by the Rietveld method, and the crystallite size and distribution of 

the materials was elucidate by the Scherrer and Williamson-Hall methods. The 

conditions of the synthesis process for the three envisaged materials (SrWO4, SrWO4 

using tungsten oxide concentrate as raw material, and Ce2(WO4)3) were adjusted to 

obtain a single phase crystalline material. The catalytic tests were carried out in the 

presence of methane and synthetic air, which is composed of 21% O2 and 79% N2. The 

analysis of the conversion of the reaction was done with the aid of an fourier transform 

infrared device (FTIR). The analysis showed that, structurally, the SrWO4 produced 

using raw materials of high and poor purity (99% and 92%, respectively) are similar. 

The ideal parameters of calcination, in the tested range, are temperature of 1000 °C and 

time of calcination 5 hours. For the Ce2(WO4)3, the ideal calcination time and are 

temperature 15 hours and 1000°C, respectively. The Williamson-Hall method provided 

two different distributions for the crystallite size of each material, whose values ranged 

between the nanometer and micrometer scales. According to method of Scherrer, all 

materials produced were composed of nanometric crystallites. The analyses of 

transmission electron microscopy confirmed the results obtained from the Williamson-

Hall method for the crystallite size. The EDS showed an atomic composition for the 

metals in the SrWO4 that was different of the theoretical composition. With respect to 

the catalytic tests, all materials were found to be catalytically active, but the reaction 

process should be further studied and optimized. 

 

 Keywords: synthesis of nanomaterials; citrate-EDTA method, characterization of 

powders; tungstates; catalyst. 
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1. Introdução 
 

Nos dias atuais, percebe-se o aumento do fluxo de pesquisas científicas 

desenvolvidas que possuem como principal motivação a questão ambiental. Este fato é 

conseqüência de uma sociedade cada vez mais consciente e preocupada com seu próprio 

bem estar. 

A nível industrial, esta preocupação se faz presente nas decisões relacionadas ao 

consumo de energia e matéria-prima (Caro, 2008), porém essas decisões são guiadas 

também pelas regulamentações impostas pelos órgãos e entidades que atuam na 

fiscalização das atividades industriais. 

Nesse contexto, muitas vezes se encontra referências ao conceito de 

desenvolvimento sustentável. Em termos científicos, esse conceito está ligado a 12 

princípios básicos. Entre eles estão a implementação de processos catalíticos, o 

desenvolvimento de processos químicos que atuem em condições de temperatura e 

pressão atmosféricas, e o aproveitamento máximo de matéria-prima minimizando a 

geração de resíduos (Anastas & Warner, 1998). 

A transformação do metano, de modo geral, está atrelada a geração de produtos 

importantes e de uso abrangente, como o monóxido de carbono, hidrogênio e mesmo o 

dióxido de carbono. As aplicações destas substâncias podem ir desde a atuação como 

matéria-prima no processo Fischer-Tropsch ou para células de combustível, até o uso 

como extratantes no processo de extração supercrítica de óleo vegetais (Lunsford, 

2000). 

No entanto, apesar da importância dos produtos obtidos com a transformação do 

metano, ainda há muito a se fazer no sentido de adequá-la às especificações do 

desenvolvimento sustentável. Um dos pontos deste processo que ainda é passível de 

modificações é o desenvolvimento de catalisadores que favoreçam a geração de 

produtos específicos, como o gás de síntese (CO + H2). 

A escolha da composição e tipo do catalisador a ser utilizado em um 

determinado processo é uma das questões mais importantes para o seu sucesso. Neste 

aspecto, é preferível a utilização de materiais que possuam boa estabilidade química, 

seletividade, e que não se degradem termicamente dentro de uma certa faixa de 

operação. 
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Devido principalmente à sua elevada estabilidade térmica e conhecida atividade 

catalítica, os materiais cerâmicos representam uma classe de materiais com grande 

potencialidade para aplicações envolvendo a transformação do metano. 

Com relação à composição do catalisador, a escolha dos elementos que farão 

parte da sua estrutura deve ser feita com base na afinidade que os mesmos possuem com 

o metano. 

Com isso em mente, no presente trabalho de dissertação foram desenvolvidos 

materiais cerâmicos pertencentes à família dos tungstatos (SrWO4 e Ce2(WO4)3). A 

síntese destes materiais foi feita através do método de complexação combinando o ácido 

etilenodiaminatetracético (EDTA) e citratos, de acordo com rota proposta na literatura 

(Santos, 2010). Após sua obtenção, os tungstatos de cério e estrôncio foram 

caracterizados através da difração de raios-x, do refinamento da microestrutura através 

do método de Rietveld, e da microscopia eletrônica de transmissão, e testados quanto à 

capacidade de interagir cataliticamente com o gás metano (CH4). 

Com o intuito de verificar a viabilidade de se utilizar uma matéria-prima de 

menor pureza na produção de pós cerâmicos, foi feita também uma comparação 

estrutural entre um SrWO4 produzido utilizando como matéria-prima fonte de 

tungstênio um concentrado de óxido de tungstênio (pureza de 92%), e aquele produzido 

utilizando óxido de tungstênio de elevada pureza (99+%). 

No capítulo 2 desta dissertação é feita uma abordagem teórica envolvendo temas 

importantes relacionados ao tema abordado. Em seguida, no capítulo 3 é mostrada a 

metodologia seguida para a produção dos tungstatos de cério e estrôncio, e também para 

a realização dos testes catalíticos exploratórios. No capítulo 4 são mostrados e 

discutidos os resultados obtidos, e no capítulo 5 são listadas as conclusões obtidas, 

assim como algumas sugestões ligadas à produção dos materiais cerâmicos (SrWO4 e 

Ce2(WO4)3 e aos testes catalíticos exploratórios. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1. Estado da matéria 

 

Em termos da forma como a matéria pode se encontrar, o estado sólido é aquele 

em que as moléculas estão tão próximas umas das outras que sua movimentação fica 

extremamente limitada quando comparada à movimentação de moléculas gasosas. O 

meio termo é representado pelo estado líquido. 

Dessa forma, as estruturas sólidas normalmente possuam forma e volume bem 

definidos, no entanto, em relação à sua organização molecular, nem sempre elas estão 

bem organizadas a nível atômico, o que gera o conceito de sólidos cristalinos e amorfos 

(Pecharsky & Zavalij, 2003). 

 Alguns autores classificam o estado cristalino como sendo a organização 

molecular e/ou atômica de longo alcance em materiais sólidos, ou seja, para esses 

autores o estado cristalino é caracterizado pelo arranjo periódico de átomos ou 

moléculas no espaço. De fato, esse é um conceito assumido por grande parte dos 

pesquisadores que desenvolvem trabalhos nessa área e será, também, aceito na presente 

dissertação. 

 Normalmente, a periodicidade de materiais cristalinos é analisada com base em 

parâmetros estruturais presentes nas três dimensões, e que são também utilizados para 

classificar os materiais. Os parâmetros estruturais mais comumente utilizados para este 

fim são os parâmetros de rede, que estão relacionados à ordenação dos átomos na 

estrutura elementar paralelepipédica, estrutura essa conhecida como célula unitária. 

 Além disso, são definidos também elementos que caracterizam a simetria do 

arranjo molecular, e que podem ser classificados em cerca de 230 arranjos diferentes, 

normalmente chamados de grupos espaciais (Woolfson, 1997). 

 Com o conhecimento dos parâmetros de rede e de algumas outras informações 

sobre a estrutura cristalina de um determinado material, é possível determinar 

quantitativamente as fases cristalinas presentes, se há porções não cristalinas, e elucidar 

algumas de suas propriedades físico-químicas. 
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2.2. Materiais Cerâmicos 
 

Os materiais cerâmicos são normalmente compostos de dois ou mais elementos, 

um deles sendo obrigatoriamente um não-metal, enquanto o outro pode, ou não, 

pertencer à família dos elementos metálicos.  

A natureza das ligações químicas existentes nos materiais cerâmicos pode ser 

tanto iônica quanto covalente, sendo comum a existência de materiais que são formados 

por esses dois tipos de ligações. De fato, a predominância do caráter iônico das ligações 

existentes no material irá depender da eletronegatividade dos átomos presentes na 

estrutura que se analisa (Callister, 2001; Barsoum, 2003). 

Devido à natureza de suas ligações químicas, os materiais cerâmicos 

normalmente são duros, frágeis, possuem elevado ponto de fusão, baixa condutividade 

térmica e elétrica, alta estabilidade térmica e química, e elevada resistência à 

compressão. No entanto, há algumas exceções, como o caso de materiais cerâmicos com 

alta condutividade (YBa2Cu3O7-x), ou mesmo com elevada resistência a fraturas, como é 

o caso dos carbetos e nitretos de silício. 

Em razão de suas propriedades, a aplicação de materiais cerâmicos nas mais 

variadas áreas do conhecimento humano vem crescendo bastante, havendo inclusive 

casos em que esta é a única classe de material utilizada. Para exemplificar este fato, 

pode-se citar o caso do revestimento de jatos espaciais ser feito inteiramente com 

materiais cerâmicos (Askeland, 1998). 

 

2.3.  Síntese de materiais cerâmicos 
 

Diversos métodos de síntese de materiais cerâmicos já foram desenvolvidos, 

cada um possuindo particularidades que geram diferentes características nos produtos 

finais.  

A escolha da técnica a ser utilizada para produzir um determinado material 

cerâmico deve ser uma função da aplicação a qual este material irá ser submetido, e 

também do custo associado à sua produção. 

As técnicas existentes de síntese de materiais cerâmicos podem ser agrupadas 

em três classes bem definidas, cada uma se diferenciando da outra de acordo com o 



Capítulo 2 – Revisão bibliográfica  21 
 

André Luis Lopes Moriyama 
 

estado físico dos reagentes que serão utilizados (Ring, 1996). Sendo assim, tem-se que 

os métodos são divididos em: 

 

• Reação no estado sólido; 

• Reação em fase líquida; 

• Reação em fase gasosa. 

 

Com a crescente importância dos materiais cerâmicos e de suas propriedades, as 

técnicas de síntese foram sendo modificadas ao longo dos anos no sentido de produzir 

materiais com características mais específicas. 

Atualmente, as técnicas de produção de materiais cerâmicos combinam duas ou 

mesmo três das classes metodológicas citadas. Foi verificado que esta combinação 

permite manipular de maneira mais ampla as características do material produzido. 

Na Tabela 1, adaptada de Ring (1996), é feita uma listagem de alguns dos 

métodos mais utilizados atualmente para a síntese de materiais cerâmicos. 

 

Tabela 1 - Resumo dos métodos de síntese de materiais cerâmicos; adaptação de Ring 

(1996) 

ESTADO 
SÓLIDO FASE LÍQUIDA FASE GASOSA HÍBRIDOS 

Reação no estado 
sólido 

Precipitação Evaporação/Condensação Solvotérmico 

Decomposição 
térmica de um 
sólido 

Resfriamento 
ou 
aquecimento de 
uma solução 

Reação na fase gasosa 
com produto sólido 

Secagem por 
spray 

Oxidação ou 
redução de um 
sólido 

Evaporação de 
uma solução 

Decomposição térmica 
Secagem por 
congelamento 

 

Reação 
química com 
produto 
insolúvel 

Reação de oxidação 
ou redução 

Queima por spray 

 Hidrotérmico 
Reação combinada 
com um produto 
sólido 

Sol-Gel 

 
Insolubilidade 
forçada 

 
Solidificação após 
fusão 
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Re-precipitação 
de solução 

  

 

Devido à sua própria natureza, alguns desses métodos de síntese necessitam de 

informações complementares que auxiliem na produção de um material cerâmico 

monofásico e de boa cristalinidade. Neste sentindo, muitas vezes a análise 

termogravimétrica fornece as informações necessárias para o alcance deste objetivo. 

 

2.3.1. Síntese de materiais cerâmicos através do método EDTA – 

Citrato 

 

De acordo com a literatura, um dos métodos de síntese mais adequados para os 

objetivos desse trabalho é o método que envolve a reação de complexação de íons 

metálicos, tendo como agentes complexantes o ácido etilenodiamino tetracético (EDTA 

ácido) e o ácido cítrico. 

Neste processo, os íons metálicos presentes em solução na forma de sais são 

organizados a nível molecular dentro de uma matriz orgânica formada à partir do EDTA 

ácido e do ácido cítrico. A reação que permite a organização dos íons metálicos nesta 

matriz orgânica é chamada de “reação de complexação”, termo esse que está ligado ao 

complexo organometálico formado. 

Uma vez dada as condições de temperatura, pH e concentração dos agentes 

complexantes ideais para a formação dos complexos organometálicos, os mesmos 

podem ser precipitados através da eliminação dos líquidos presentes no meio. A 

ocorrência desta precipitação pode ser incentivada através do aquecimento controlado 

da solução. À medida que a eliminação dos líquidos contidos no meio ocorre, a solução 

passa a exibir um comportamento mais viscoso. O fim do processo de precipitação é 

identificado pela completa gelidificação do meio (Ding et al., 2008; Ring, 1996; Jolivet 

et al., 2000). 

Ao fim desta etapa, o precipitado contendo os átomos metálicos molecularmente 

dispersados deve passar por um processo de calcinação que irá ativar as reações 

químicas relacionadas à formação do pó cerâmico desejado (Patra et al., 2011). 

 

2.4. Análise termogravimétrica simples e diferencial 
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A análise termogravimétrica (TGA, de acordo com a sigla na língua inglesa) 

fornece informações cruciais sobre alguns aspectos da síntese e dos próprios materiais 

cerâmicos. Ela permite a verificação das condições de calcinação ideais, principalmente 

da temperatura, que permitem a obtenção do material cerâmico, fornecendo ainda 

informações sobre as etapas intermediárias e a natureza das reações químicas 

envolvidas na produção do material desejado (Fjellvag et al., 1995). Além disto, esta 

técnica permite elucidar ainda a estabilidade térmica do material produzido. 

 A análise das informações fornecidas pela análise termogravimétrica é baseada 

na medição da perda de massa em função da temperatura a que a amostra está exposta, 

ou do tempo de duração do procedimento experimental. Sendo assim, normalmente a 

amostra tanto pode ser aquecida a uma taxa de aquecimento constante, como pode ser 

mantida a uma temperatura constante durante um intervalo de tempo. 

 O tratamento dos resultados da análise termogravimétrica normalmente envolve 

traçar as curvas de perda de massa em função da temperatura a que a amostra é 

submetida, e de fluxo de energia também em função da temperatura citada. Em termos 

de nomenclatura, estes métodos são chamados de termogravimetria simples e 

diferencial, respectivamente. 

 O traçado das curvas termogravimétricas permite verificar a ocorrência de 

mudanças na massa da amostra, podendo ser tanto a perda quanto o ganho, e no seu 

fluxo de energia, fatores que estão diretamente associadas a fenômenos físico-químicos 

ativados pela temperatura (Gabbot, 2008). 

  

2.5. Difração de Raios-X 

 

O fenômeno da difração de raios-x atualmente é utilizado nas mais diversas 

áreas, indo desde o setor de fármacos até a engenharia de materiais. Sua principal 

função continua sendo a identificação de materiais cristalinos.  

Ao ser bombardeado com radiação eletromagnética possuindo um determinado 

comprimento de onda, os elétrons de um átomo localizados em um certo plano irão 

absorver a energia associada à essa radiação, e logo em seguida liberá-la, agindo de 

maneira a difratar o feixe de radiação com o mesmo ângulo que ele incidiu no plano 

cristalográfico, conforme mostrado na Figura 2.1. A intensidade dessa difração irá 

depender da densidade de elétrons no plano atingido. 
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Figura 2.1 - Ilustração do fenômeno de difração de raios-x sobre um material 

cristalino 

Neste sentido, irão existir elementos que contribuirão diretamente para a 

identificação de um material, sendo estes a intensidade com que os elétrons do átomo 

alvo têm sua energia aumentada, e o ângulo com que eles irão difratar o feixe de 

radiação.  

Sendo possível a identificação destes parâmetros, pode-se associar a resposta 

obtida com as características do material analisado através de comparação com 

respostas padrões. 

A Equação 1, chamada de lei de Bragg, onde θhkl é ângulo entre os planos 

reticulares e o feixe difratado, n é a ordem de reflexão (número inteiro), λ o 

comprimento de onda da radiação, e d a distância interplanar, trata do aspecto 

matemático do fenômeno da difração. 

 

λθ ndsen hkl =2  Equação 1 

 

 Os raios-x difratados irão atingir um detector que permitirá a identificação de 

suas localizações (ângulo de incidência do feixe de raios-x) e intensidades. Estes 

resultados são normalmente mostrados em forma de picos (Woolfson, 1997). 

De acordo com a bibliografia utilizada como referência, o número de planos 

cristalográficos igualmente espaçados existentes em um determinado material está 

relacionado com a largura dos picos e com sua definição. A Figura 2.2 exemplifica este 

fato, que mostra os resultados obtidos por Percharskky e Zavalij (2003) para uma 

simulação das formas dos picos de um difratograma em função do número de planos 

cristalinos, N, existentes em um material qualquer. 
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Figura 2.2 - Resultados da influência do número de planos cristalográficos existentes 
em um determinado material na forma dos picos de seu difratograma; simulação 

computacional realizada por Percharsky e Zavalij (2003) 

 

Uma vez que a organização dos planos cristalográficos faz referência direta ao 

conceito de material cristalino, estima-se que a definição e intensidade dos picos de um 

difratograma estão relacionados diretamente à cristalinidade de um certo material. 

 

2.6. Identificação de estruturas cristalinas 

 

No âmbito da ciência do estado cristalino, uma das formas mais práticas de 

identificação de materiais cristalinos utiliza os resultados da técnica de difração de 

raios-x. 

Esta técnica fornece dados ligados à estrutura do material analisado, dados esses 

que normalmente são únicos àquele determinado material, de forma que os resultados 

da difração de raios-x podem ser utilizados para identificar os materiais formados, assim 

como os dados contidos na digital pode ser utilizada para identificar os seres humanos. 

Tendo percebido essa característica dos materiais cristalinos, diversos bancos de 

dados contendo informações cristalográficas sobre os mais variados materiais cristalinos 

foram criados. Um dos mais reconhecidos bancos de dados cristalográficos é o criado 

pelo ICSD, sigla inglesa que significa Inorganic Crystal Structure Database (a tradução 

livre desta sigla é “Banco de Dados de Estruturas Cristalinas Inorgânicas”). 

De acordo com esta linha de raciocínio, uma forma simples de identificar as 

fases eventualmente presentes em uma determinada amostra que contém pós cerâmicos, 

é através da realização da análise de difração de raios-x, e da posterior comparação 
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entre os resultados obtidos e as cartas padrões existentes em bancos de dados como o do 

ICSD. 

A comparação entre o difratograma da amostra que se deseja conhecer a 

composição e a carta padrão pode ser feita, em geral, de duas formas. Uma das opções 

para essa análise é apenas identificar os picos de uma determinada carta padrão que são 

presentes na amostra analisada. Este tipo de análise possui uma natureza qualitativa, 

permitindo apenas constatar a presença de um determinado material na amostra. Outro 

tipo de análise envolve a realização de tratamentos físico-matemáticos sobre os dados 

cristalográficos. Neste caso, normalmente é desenvolvido um modelo matemático que 

se ajuste aos dados cristalográficos experimentais, fornecendo, portanto, resultados 

próximos dos dados reais obtidos com as análises de difratometria. Tal modelo deve ser 

coerente do ponto de vista físico e químico (Young, 1995). 

Uma das técnicas mais utilizadas para o desenvolvimento de um modelo 

matemático que seja capaz de predizer as características cristalográficas de um 

determinado material faz uso do método de Rietveld, que foi desenvolvido entre as 

décadas de 60 e 70 e que considera os dados como um grupo único, não trabalhando na 

extração das intensidades integradas individuais para cada ângulo de Bragg, e 

considerando fatores técnicos do procedimento experimental utilizado para a obtenção 

dos dados (Pecharsky et al., 2003). Esta técnica é comumente chamada de “refinamento 

de microestrutura através do método de Rietveld”, ou simplesmente “refinamento de 

Rietveld”. 

 

2.7. Refinamento de difratogramas 

 

Para que a técnica de refinamento de microestrutura de Rietveld possa ser 

utilizada de forma prática, é necessário que os dados cristalográficos do pó sejam 

digitalizados de forma a permitir o acesso aos parâmetros de interesse.  

Sendo assim, independente dos dados terem sido obtidos através da variação do 

ângulo de espalhamento (2θ) ou de algum parâmetro energético, como a velocidade do 

nêutron ou o comprimento de onda, o método de Rietveld pode ser aplicado para o 

refinamento da estrutura cristalina. O procedimento de obtenção dos dados afeta o 

processo de refinamento em si, mas não atua como limitante de sua aplicação. 
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O método de refinamento de Rietveld, como já citado, consiste na construção de 

modelos matemáticos que sejam capazes de predizer características de um determinado 

material cristalino de forma precisa. Para tal, o ajuste dos parâmetros e variáveis do 

modelo a ser desenvolvido é feito de acordo com padrões cristalográficos. Tais padrões 

devem ter sido previamente analisados quanto à compatibilidade com os dados do 

difratograma obtido para a amostra alvo do estudo. 

Percebe-se, portanto, que a utilização do método de Rietveld prevê um 

conhecimento sobre quais fases podem estar presentes no material analisado, para que, 

em cima delas, o procedimento de refinamento possa ser realizado. Esta constatação 

sugere que o método de Rietveld se trata de um procedimento de ajuste de modelo e não 

de “solução” da estrutura cristalina. 

A confirmação de que um modelo desenvolvido se adéqua, de fato, aos dados 

experimentais é feita através de simples comparação pontual, e também através da 

análise de alguns parâmetros matemáticos que fornecem indícios do grau de ajuste entre 

o modelo e os dados experimentais. O parâmetro mais importante neste caso é o R-wp 

(%); um modelo desenvolvido através do método de Rietveld é tido como possuidor de 

um bom grau de ajuste com os dados experimentais no momento que o valor do R-wp é 

inferior a 20% (Young, 1995). 

 

2.8. Tamanho de grão 

 

Entre os dados possíveis de serem extraídos de um difratograma ou mesmo do 

refinamento da microestrutura é a largura total a meia altura do pico, chamada pela sigla 

FWHM significando Full Width at Half Maximum em inglês. 

Em posse dessa informação é possível estimar o tamanho do grão formado, 

havendo para tal diversas ferramentas físico-matemáticas disponíveis e já amplamente 

utilizadas, como por exemplo os métodos de Scherrer e de Williamson-Hall.  

No entanto, cada modelo seguiu diferentes considerações no momento de seu 

desenvolvimento, de forma que dependendo das características do material a ser 

analisado, seus resultados podem se distanciar entre si de maneira considerável. 

 Devido à sensibilidade desses métodos quanto à largura total do pico a meia 

altura, é necessário se certificar que o equipamento utilizado para a obtenção do 

difratograma está ajustado de forma a não intereferir nos resultados. Quando este não é 
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o caso, pode ser feita uma correção instrumental da largura total a meia altura se 

fazendo uso de uma amostra padrão de sílica ou hexaboreto de lantânio. 

 A correção pode ser feita através da Equação 2. 

 

22
stdobs βββ −=  Equação 2 

 

 Com relação ao métodos utilizados, o método de Scherrer é descrito através da 

Equação 3, onde λ é o comprimento de onda da radiação do material usado no 

difratômetro (para o CuKα; λCu,kα1 = 1,54056 Å), β é a largura total a meia altura 

(FWHM) de um pico de difração de raio-X, θ é o ângulo de Bragg, K é um fator de 

forma da partícula, e D é o tamanho do grão. De acordo com esta equação, é possível 

calcular um tamanho de grão para cada pico do difratograma. 

θβ
λ

cos

K
D =  

Equação 3 

 Apesar de muitas vezes gerar resultados próximos à realidade, o método de 

Scherrer deixa de considerar algumas características que podem interferir bastante na 

análise do tamanho de grão, como por exemplo a microdeformação da estrutura 

cristalina. O método de Williamson-Hall considera esta microdeformação, conforme 

visto na Equação 4. 

 

θ
λ
εθ

λ
β

sen
D

K







+=






 4
cos  

Equação 4 

  

 Este é um método simples de se utilizar quando se constata que a equação pode 

representar uma reta, de forma que a inclinação da reta e sua interseção no eixo x 

permitem a extração da microdeformação e do tamanho de grão, respectivamente. 

 

2.9. Transformação do Metano 

 

O metano é um hidrocarboneto leve e que em condições atmosféricas se 

encontra na forma de gás, formando, inclusive, uma mistura de alta inflamabilidade com 

o ar. 
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Com relação à sua influência no meio ambiente, o metano possui um potencial 

de retenção de calor 60 vezes maior que o gás carbônico (CO2), fazendo dele um dos 

grandes causadores do efeito estufa. 

O metano na forma gasosa possui alta reatividade química, podendo reagir de 

forma a gerar diferentes produtos, sendo a ocorrência de uma reação específica uma 

conseqüência das condições em que o gás se encontra. Exemplos de reações químicas 

envolvendo o metano na sua forma gasosa são listadas na Tabela 2, onde as respectivas 

entalpias de reação também são indicadas. 

 

Tabela 2 - Exemplos de reações do gás metano (CH4) com indicação da entalpia de 
reação 

NOME REAÇÃO ENTALPIA DE 
REAÇÃO 

Reforma a seco CH4 + CO2  � 2CO + H2 ∆H298 = 247kJ/mol 

Reforma a vapor CH4 + H2O  � CO + 3H2 ∆H298 = 206kJ/mol 

Oxidação Total CH4 + 2O2  � CO2 + 2H2O ∆H298 = 912kJ/mol 

Oxidação Parcial CH4 + 0,5O2  � CO + 2H2 ∆H298 = -71kJ/mol 

 

 Analisando as reações acima, observa-se que diversos produtos podem ser 

obtidos através da transformação do metano, o que levanta a questão do aproveitamento 

deste gás para a geração de produtos importantes e alto valor agregado, como é o caso 

do gás de síntese (mistura dos gases monóxido de carbono e hidrogênio). 

 Em  termos de trabalhos nessa área, diversos autores já reportaram a importância 

desta mistura gasosa (CO + H2) e a possibilidade de produzi-la à partir do metano. Além 

disto, é feito referência à possibilidade de produzir o gás de síntese na fração adequada 

para a utilização em processos como o de Fischer-Tropsch, sendo esta uma 

conseqüência das condições operacionais. 

  No entanto, devido justamente as condições operacionais (elevadas pressões e 

temperaturas) exigidas para a ativação de alguns das reações de transformação do 

metano, diversos pesquisadores (Lunsford, 2000, Zhu et al., 2001, Wang et al., 2004) 

apontaram o uso de catalisadores como uma solução para a redução do custo atrelado a 

tais condições. 

Porém, a escolha de um catalisador para atuar em um determinado processo deve 

passar por diversas etapas, sendo a principal delas a realização de um estudo sobre a 
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influência de sua presença no meio reacional. Ou seja, é preciso identificar se um 

determinado material é capaz de interagir cataliticamente com a matéria-prima que se 

deseja transformar. Apenas em seguida, são feitos, então, estudos operacionais que 

possibilitem identificar as condições ótimas de operação do sistema catalítico em função 

do produto desejado (Levenspiel, 1999; Fogler, 2006). 

 

2.10. Catalisador e Catálise 

  

Sabendo que uma reação química envolve, obrigatoriamente, a transformação de 

uma determinada substância em outra, são definidos os termos “reagentes” e “produtos” 

que fazem referência ao material presente inicialmente em um certo meio e aquele 

formado através de sua transformação, respectivamente. 

Os processos que envolvem reações químicas, como um todo, são 

caracterizados, entre outras coisas, pela velocidade de consumo de um determinado 

reagente ou, inversamente, pela velocidade de formação de um certo produto. Estas 

velocidades de transformação, por assim dizer, são chamadas de “taxa de reação”. 

As taxas de reação de um determinado processo reacional podem ser 

influenciadas pela presença de substâncias diferentes dos reagentes ou produtos. Nos 

casos em que estas substâncias estão presentes ao longo de todo e processo e podem ser 

recuperadas inteiramente ao fim do processo reacional, elas são chamadas de 

“catalisadores”, e, por conseguinte, qualquer processo químico que faça uso destes 

materiais é chamado de “processo catalítico”. 

 A atuação de catalisadores em um processo reacional pode, muitas vezes, se dar 

de forma extremamente complexa do ponto de vista teórico, no entanto, o que ocorre no 

geral é a redução da energia de ativação de uma determinada reação. Esta energia 

representa uma barreira ao processo, e deve ser superada para que o mesmo possa 

ocorrer. A influência de um catalisador na energia de ativação de uma determinada 

reação química pode ser visualizada na Figura 2.3. 

. 
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Figura 2.3 - Ilustração da influência de um catalisador na energia de ativação de uma 
reação 

 

Com o passar do tempo, a catálise passou a assumir um papel fundamental no 

desenvolvimento tecnológico, principalmente no que diz respeito às exigências sociais e 

econômicas impostos pela sociedade. Neste aspecto, alterações e inovações relacionadas 

aos materiais utilizados como catalisadores passou a ser uma etapa obrigatória em 

estudos nesta área (Centi & Perathoner, 2003). 

 Porém, tais estudos devem ser conduzidos de maneira apropriada uma vez que a 

seleção do material que irá compor o catalisador ainda não é completamente 

compreendida, e por vezes se faz necessária a realização de vários testes que auxiliem 

na identificação da melhor composição. 

 Além disso, sabe-se que a estrutura do cristal e de sua superfície possui certa 

influencia na atividade catalítica do material (Levenspiel, 1999), o que sugere a 

utilização de técnicas de síntese que permitam a modificação dessas características. 

 Após a produção do catalisador adequado para o caso estudado, é necessário 

ainda realizar experimentos que possibilitem a verificação do tempo e das condições 

que levam o catalisador a perder sua capacidade de atuação, perda essa que é chamada 

E
n

er
g

ia
 d

a 
re

aç
ão

 

Caminho reacional 

Reagentes Produtos 

Reação 

Ausência de catalisador 

Presença de catalisador 



Capítulo 2 – Revisão bibliográfica  32 
 

André Luis Lopes Moriyama 
 

de “desativação do catalisador”. Em alguns casos essa desativação pode ocorrer 

rapidamente, enquanto em outros pode demorar dias para que isto ocorra.  

No caso em que há a deposição de elementos sobre a superfície do material, o 

termo utilizado é “incrustação”, e nesses casos é normalmente possível “regenerar” o 

catalisador. No entanto, no caso em que ocorre a sorção química no superfície do 

mesmo, ou seja, no momento em que parte dos reagentes reagem com a superfície do 

material, o termo utilizado é “envenamento”, e a restauração de sua atividade, quando 

possível, é chamada de reativação. 

 Uma vez constatada a desativação do catalisador, independente do que gerou 

isso, o próximo passo no seu desenvolvimento é determinar se é possível ou não reativá-

lo, ou seja, se é possível fazer com o que o mesmo volte a atuar no processo da forma 

como fazia antes de sua desativação. 

 Não sendo possível fazê-lo, pode ser necessário descartar o material e substituí-

lo por outro (Fogler, 2006), o que do ponto de vista econômico muitas vezes não é 

viável. 

 

2.11.  Caracterização de amostras gasosas por espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier 

 

 De maneira geral, as ligações químicas presentes em diferentes substâncias 

possuem freqüências de vibração específicas, freqüências estas, que estão relacionadas 

aos níveis de energia dos elétrons presentes na ligação. 

 Portanto, se uma molécula for alvo de uma radiação eletromagnética com 

freqüência próxima da freqüência de vibração específica de uma, ou várias, de suas 

ligações químicas, parte da energia da radiação será absorvida, o que irá gerar a 

vibração da molécula. Estes fenômenos são a base da espectroscopia de infravermelho 

por transformada de Fourier (FTIR, de acordo com a sigla em Inglês). 

 Para medir a quantidade de energia absorvida, o espectrômetro de infravermelho 

emite um feixe de luz infravermelha e dividi-o em dois, de forma que um destes novos 

feixes incidirá diretamente no detector de luz infravermelha, e o outro irá incidir na 

amostra antes de se direcionar, através de um jogo de espelhos, para o detector. Com 

este artifício é possível quantificar a quantidade de energia eventualmente absorvida 
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pela amostra, sendo esta a resposta da técnica de espectroscopia de infravermelho 

(Griffths e Haseth, 2007). 

 Portanto, em função dessa resposta, é possível realizar uma análise qualitativa 

sobre uma amostra gasosa, desde que hajam informações sobre às freqüências de 

vibração específicas de algumas ligações químicas. 
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3. Metodologia Experimental 
 

 O procedimento experimental seguido durante este trabalho foi dividido de 

maneira genérica em duas etapas, uma delas relacionada à produção dos materiais 

cerâmicos (SrWO4, Ce2(WO4)3, e SrWO4 produzido com concentrado de óxido de 

tungstênio), e outra aos testes catalíticos de transformação do metano em presença de ar 

atmosférico sintético. Esta última etapa, como já citado, possui um caráter exploratório, 

de forma que não foram adotadas metodologias de otimização do sistema catalítico. 

 

3.1. Reagentes utilizados 

  

 Todos os reagentes utilizados neste trabalho foram obtidos através de fontes 

comerciais que garantem a qualidade de seus produtos (Sigma/Aldrich, Synth, Linde, e 

BI indústria mineradora), e, com exceção do concentrado de óxido de tungstênio, todos 

eles possuem grau de pureza de, no mínimo, 99%. 

 O concentrado de óxido de tungstênio, matéria-prima que será empregada 

também na produção do tungstato de estrôncio (SrWO4) com o intuito de analisar a 

viabilidade do uso de reagentes de pureza reduzida na produção de materiais cerâmicos, 

foi fornecido pela BI Indústria Mineradora, que se trata de uma empresa focada na 

extração da scheelita, e que se situa no estado do Rio Grande do Norte. 

 O termo “concentrado” de óxido de tungstênio faz referência a uma das etapas 

de seu processo de produção à partir da scheelita – a scheelita é um mineral composto 

por tungstato de cálcio, CaWO4. 

 A produção de óxido de tungstênio (WO3) à partir da scheelita envolve diversas 

etapas mecânicas e químicas. Inicialmente, a scheelita é triturada em britadores tipo 

martelo até que o tamanho de partícula atinja um determinado valor, o que é constatado 

através da etapa de peneiramento. Em seguida, os pós com o tamanho de partícula 

adequado são misturados com água e passam por processos químicos (lixiviação e 

precipitação) e mecânicos (separação gravitacional e flotação) que visam eliminar as 

impurezas, gerando no final um concentrado de óxido de tungstênio (Cano et al., 2009). 
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 O produto deste processo possui ainda algumas impurezas em sua composição, 

no entanto, o componente majoritário é o tungstênio, com oxidação +6, na forma de 

óxido. 

 Uma análise de espectroscopia de energia dispersiva sobre o concentrado de 

óxido de tungstênio fornecido pela empresa BI Indústria Mineradora indicou que o teor 

de tungstênio, sob a forma de óxido, no concentrado é de cerca de 92%. A composição 

completa do concentrado é detalhada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Resultado da análise de composição realizada através do método da 
espectroscopia de energia dispersiva sobre o concentrado de óxido de tungstênio 

fornecido pela BI Indústria Mineradora 

Material Quantidade (% em 

massa) 

WO3 92,169 

SO3 4,197 

ReO2 1,729 

P2O5 1,543 

Cs2O 0,362 

TOTAL 100 

 

 Os reagentes utilizados durante as etapas experimentais desta pesquisa estão 

listados na Tabela 4, onde consta especificações quanto ao nome, fórmula química, 

pureza, fabricante, e etapa experimental em que cada um deles foi aplicado. 
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Tabela 4 - Lista dos reagentes utilizados durante as etapas experimentais desta pesquisa 

Nome Fórmula 
química 

Pureza 
(%) 

Fabricante Etapa em que 
foi utilizado 

Nitrato de cério 
(III) hexahidratado 

Ce(NO3)3.6H2O 99 Sigma/Aldrich Síntese do 
tungstatos de 
cério(III) 

Nitrato de 
estrôncio 

Sr(NO3)2 99 Sigma/Aldrich Síntese do 
tungstato de 
estrôncio 

Óxido de 
tungstênio 

WO3 99 Sigma/Aldrich Síntese dos 
tungstatos de 
cério(III) e 
estrôncio 

Concentrado de 
óxido de 

tungstênio 

WO3 92 BI Indústria 
Mineradora 

Síntese do 
tungstato de 
estrôncio 

Ácido 
etilenodiamino 

tetracético (EDTA 
Ácido) 

C10H16N2O8 99,99 Sigma/Aldrich Síntese dos 
tungstatos de 
cério(III) e 
estrôncio 

Ácido cítrico C6H8O7 99 Sigma/Aldrich Síntese dos 
tungstatos de 
cério(III) e 
estrôncio 

Hidróxido de 
amônia 

NH4OH 27 Synth Síntese dos 
tungstatos de 
cério(III) e 
estrôncio 

Metano CH4 25000ppm Linde Testes catalíticos 
de conversão de 
metano 

Ar sintético O2 + N2 99,99% 
(aprox. 

21% de O2 
e 79% de 

N2) 

Linde Testes catalíticos 
de conversão de 
metano 

 

3.2. Síntese dos materiais cerâmicos 

 

 Os tungstatos de cério(III) e estrôncio alvos deste trabalho foram produzidos 

através do método de complexação combinando EDTA – Citrato. Os parâmetros de 

síntese foram ajustados de acordo com a metodologia sugerida por Santos (2010) e 

Patra e co-autores (2011). O fluxograma do procedimento experimental é mostrado na 

Figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Fluxograma da metodologia de síntese dos tungstatos de cério e estrôncio 

 

 Inicialmente, uma certa quantidade de EDTA ácido foi diluída em hidróxido de 

amônia (teor de NH4OH de 27%) na razão de 1g para 10mL. Esta mistura foi mantida 

sob aquecimento (temperatura variando entre 30 e 40ºC) e agitação durante 30 minutos, 

o que garante a completa solubilização do ácido etilenodiaminotetracético. Esta mistura 

foi chamada de “solução 1”. 

 Após o tempo citado, foi adicionada à solução 1 uma outra solução (solução 2) 

contendo a quantidade molar adequada do íon estrôncio, no caso da síntese do tungstato 

de estrôncio (SrWO4), ou cério(III), quando o material a ser sintetizado for o tungstato 

de cério(III) (Ce2(WO4)3). A fonte de tungstênio (óxido de tungstênio, WO3) foi 

adicionada a estas soluções na forma de pó. A esta mistura entre as soluções 1 e 2 e a 

fonte de tungstênio, foi atribuída a identificação de solução 3, que foi, por sua vez, 

mantida sob constante agitação e aquecimento (temperatura entre 30 e 40º) durante 15 

para garantir a homogeneidade da mistura. Neste momento o óxido de tungstênio se 

encontrava decantado no fundo do Becker, indicando sua não solubilização. 
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 Passados os 15 minutos, foi adicionada à solução 3 o ácido cítrico, e em seguida 

o pH foi corrigido para 10 com a adição de hidróxido de amônia, e a temperatura do 

meio reacional ajustada para 80ºC. Nestas condições, a mistura foi mantida sob 

constante agitação até que houvesse a formação do precipitado sob forma de gel. A 

temperaturas entre 70 e 80ºC ocorre a completa solubilização do óxido de tungstênio. 

No caso do aparecimento de precipitados antes da formação do gel, o pH é novamente 

corrigido para 10 através da adição de hidróxido de amônia. A razão molar adotada para 

o EDTA ácido, ácido cítrico e íons metálicos foi de 1:1,5:1 (Santos, 2010). 

 O precipitado sob forma de gel obtido de acordo com a metodologia acima foi 

calcinado a 230ºC durante 180 minutos com o objetivo de eliminar a água e o hidróxido 

de amônia ainda presentes em excesso no precipitado. O produto obtido ao fim deste 

tratamento, tratamento este chamado aqui de “pré-calcinação”, possui a forma de um pó 

de natureza amorfa. 

 O pó produzido após a etapa de pré-calcinação, é chamado de “precursor”, e é, 

de fato, este precursor que passa pelo processo de calcinação. Contudo, os parâmetros 

de calcinação para cada material foram determinados apenas após a realização de uma 

análise termogravimétrica sobre os respectivos precursores (Patra et al., 2011). 

 A lista dos equipamentos envolvidos na etapa de síntese dos materiais cerâmicos 

compreende: um agitador/aquecedor (modelo Tecnal TE-0853) com controle da 

intensidade da agitação e da temperatura do meio, utilizado na etapa de produção do 

precipitado sob forma de gel, e um pHmetro digital (modelo Digimed MD-22) utilizado 

como referência para o controle do pH do meio reacional. Para as etapas de pré-

calcinação e de calcinação, foi utilizado um forno tipo mufla (modelo EDG 1800) com 

controle de temperatura e taxa de aquecimento. 

 

3.3. Caracterização dos pós 

 

 Antes de ser submetido a qualquer tipo de caracterização, tanto o precursor 

quanto os pós obtidos da calcinação do precursor, foram macerados manualmente 

durante 10 minutos em um almofariz de ágata com o intuito de eliminar a presença de 

aglomerados, e homogeneizar o tamanho das partículas do material. 

 A caracterização dos precursores foi feita unicamente através de análises 

termogravimétricas, que possibilitaram a determinação da temperatura ideal de 
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calcinação em vista à obtenção de pós cerâmicos monofásicos. A análise 

termogravimétrica foi feita em presença de ar atmosférico, com taxa de aquecimento de 

5ºC.min-1,  e faixa de temperatura de 25 a 1200ºC. 

 Os pós cerâmicos obtidos da calcinação de seus precursores foram 

caracterizados através da difração de raios-x, da microscopia eletrônica de transmissão, 

e da espectroscopia de energia dispersiva. 

 

3.3.1. Difração de Raios-X 

 

 A caracterização por difração de raios-x realizada sobre os pós cerâmicos 

sintetizados foi feita pelo método do pó utilizando um difratômetro de raios-X modelo 

D6000 da Siemens. O ânodo do equipamento é composto por cobre (Cu), o que gera 

uma radiação com comprimento de onda, λ, igual a 1,5406Å, sendo este um valor 

adequado para a análise de materiais cerâmicos, tendo em vista a magnitude média dos 

espaçamentos entre seus planos cristalográficos. 

 A partir dos difratogramas obtidos, foi feito o refinamento da microestrutura 

através do método de Rietveld para cada pó cerâmico, fazendo-se uso do software 

DBWS 2.16, que faz uso do método matemático Newton – Raphson para a resolução 

das estruturas cristalinas (Bleicher et al., 2000). 

 Os dados obtidos com o refinamento da microestrutura permitiram a 

determinação do tamanho médio de cristalito e de outras características físicas e 

cristalográficas dos materiais. Com relação ao tamanho de cristalito, os métodos 

utilizados para sua determinação foram os de Scherrer e Williamson-Hall, cujas 

descrições se encontram no capítulo 2 desta dissertação, no subitem 2.8. 

 

3.3.2. Microscopia Eletrônica de Transmissão e Espectroscopia de 

energia dispersiva (EDS) 

 

 As análises de microscopia eletrônica de transmissão foram feitas utilizando o 

equipamento Philips CM 200, operando a 200kv. Esta técnica permitiu a aquisição de 

imagens dos pós cerâmicos produzidos, e através do equipamento de EDS acoplado ao 

microscópio, foi possível identificar as suas composições atômicas. 
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3.4. Testes catalíticos: Conversão do metano em presença de ar 

sintético 

 

 Os testes catalíticos de caráter exploratório visando a transformação do metano 

sob atmosfera de ar sintético, foram realizados nas instalações do laboratório IM2NP da 

Université du Sud Toulon-Var. Na Figura 3.2Erro! A origem da referência não foi 

encontrada. é mostrado o arranjo do sistema catalítico montado. O aparelho de 

infravermelho utilizado foi ajustado para realizar análises na faixa de comprimento de 

onda de 400 a 4000 cm-1, com uma resolução de 8cm-1.  

  

 

Figura 3.2 - Sistema reacional utilizado durante os testes catalíticos com o auxílio do 
FTIR 

 O escoamento dos reagentes gasosos é feito através de tubulações de aço inox. 

Os cilindros contendo os gases (metano, CH4, e ar sintético, O2 + N2) alimentam um 

misturador mecânico com uma determinada vazão volumétrica controlada através dos 

fluxímetros individuais. A mistura reacional proveniente do misturador é alimentada ao 

reator, que fica posicionado dentro de um forno mufla (Forno Carbolite). Os produtos 

da reação são então analisados pela célula de análise do FTIR, e em seguida são 

descartados para a atmosfera. 

 Inicialmente, 200mg do pó cerâmico (SrWO4 ou Ce2(WO4)3) é inserido no reator 

com o auxílio de um recipiente de cerâmica. Em seguida, é feita uma purga do sistema 

com ar sintético a uma vazão de 30ml.min-1 durante cerca de duas horas. Este etapa é 
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realizada com o intuito de eliminar quaisquer impurezas gasosas que possam estar 

presentes no sistema. Simultaneamente, a temperatura do forno é ajustada para 500ºC 

com uma taxa de aquecimento de 20ºC.min-1. 

 Passada a etapa de purga, e tendo a temperatura do forno sido estabilizada em 

500ºC, a vazão do ar sintético é reduzida para 10ml.min-1. Neste momento é, então, feita 

uma análise de espectroscopia de infravermelho na corrente gasosa que passa através do 

sistema. Esta leitura inicial é chamada aqui de “padrão” e fica registrada no sistema do 

FTIR. Após a realização do padrão, o fluxo do gás metano é iniciado e ajustado 

manualmente de forma que sua concentração na mistura reacional (ar sintético + 

metano) seja de 2500ppm. Com esta ação, o processo reacional tem início.  

 Para acompanhar a evolução da transformação do metano, a cada 30 segundos 

são feitas e registradas medidas de espectroscopia de infravermelho sobre a mistura 

gasosa que deixa o reator. Esta etapa é mantida durante 60 minutos, quando tem fim a 

análise. 

 Uma vez terminada a análise do processo reacional, o fluxo de metano é 

interrompido, o do ar sintético re-ajustado para 30ml.min-1 para a realização da purga, e 

a temperatura do forno é modificada para o próximo valor que se deseja analisar. Após 

um período de duas horas na isoterma escolhida, o procedimento de análise é reiniciado. 

Estas etapas foram repetidas para todas as condições reacionais listadas na Tabela 5. 

 Os testes catalíticos foram realizados separadamente para cada pó cerâmico 

produzido, com exceção do tungstato de estrôncio (SrWO4) obtido com o uso do 

concentrado de óxido de tungstênio, que não teve sua atividade catalítica analisada. 

 

Tabela 5 - Condições dos testes catalíticos realizados 

Condições Experimentais 

Testes Catalíticos 
Temperatura (ºC) 

Concentração inicial de 

CH4 (ppm) 

1 500 2500 

2 600 2500 

3 700 2500 

4* 700 25000 

*Teste realizado apenas para o tungstato de estrôncio (SrWO4) produzido com óxido de 

tungstênio de elevada pureza 
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O procedimento de análise qualitativa dos espectros de infravermelho gerados 

envolve o traçado de gráficos relacionando a quantidade de energia (luz infravermelha) 

absorvida pela amostra, com a frequência do feixe de luz infravermelha que incidiu 

sobre a mesma. Fazendo-se uso destes gráficos e das informações sobre as freqüências 

vibracionais específicas das ligações presentes nos materiais CO, CO2, H2O, e CH4 

contidas na Tabela 6 (Shimanouchi, 1972),  é possível apontar quais moléculas estão 

presentes na mistura gasosa que deixa o reator. 

 

Tabela 6 - Lista da freqüência vibracional dos gases CO, CO2, H2O e CH4 

(Shimanouchi, 1972) 

Gás Frequência (cm-1) 

CO 2175; 2118 

CO2 2360; 2340; 669 

H2O 1402; 1594; 3656; 3707; 3755 

CH4 1306; 1533; 3018 
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4. Resultados e Discussões 
 

Neste capítulo serão mostrados os resultados obtidos ao longo deste trabalho. 

Serão abordadas as etapas de síntese e caracterização dos materiais,  e de testes 

catalíticos. 

Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos, este capítulo é dividido 

de acordo com os materiais desenvolvidos, de forma que cada subcapítulo possui todos 

os resultados referentes a cada material desenvolvido. A organização das análises 

realizadas é feita de forma a seguir a ordem cronológica de realização. 

 

4.1. Tungstato de cério(III) – Ce2(WO4)3 

 

Como já citado no capítulo 3, que trata da metodologia experimental, o tungstato 

de cério(III) (Ce2(WO4)3), material alvo de discussão deste subcapítulo, foi sintetizado 

com a concentração hidrogeniônica (pH) da solução inicial ajustada para 10, que 

corresponde à região básica. Após a formação do precipitado sob forma de gel, evento 

que ocorre normalmente após cerca de 4 horas de experimento, foi realizada uma pré-

calcinação sobre o mesmo, o que levou à produção do precursor de Ce2(WO4)3. 

O precursor formado foi então submetido à uma análise termogravimétrica 

comum (TG) e diferencial (DTA), com o intuito de identificar a temperatura de 

calcinação do precursor que está associada à formação de um material cerâmico 

monofásico. Os resultados da análise TG-DTA são apresentados a seguir. 

 

4.1.1. Decomposição térmica do procursor de Ce2(WO4)3 

 

Os resultados obtidos com as análises termogravimétricas comum e diferencial 

(TG/DTA) estão listadas na Figura 4.1, que permite verificar as regiões de ocorrência 

de reações associadas à calcinação do precursor de Ce2(WO4)3.  

Devido à existência de referências sobre a calcinação de precursores obtidos 

através dos mesmo método de síntese utilizado neste trabalho, grande parte das 

informações contidas nos gráficos das análises termogravimétricas pode ser extraída 

através da analogia entre o resultado aqui mostrado, e aquele listado nas referências.  
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Figura 4.1 - Análise termogravimétrica do precursor de Ce2(WO4)3 

Através da análise da curva termogravimetria simples, de acordo com Patra et al. 

(2011), estima-se que na faixa de temperatura de 100 a 250°C houve a eliminação de 

água e amônia residuais presentes na matriz orgânica. Tal identificação é feita se 

baseando na forma da curva citada, que está associada a uma perda de massa de, 

aproximadamente, 5% que se estabiliza até que a temperatura atinja aproximadamente 

300ºC. A partir desta temperatura, há a formação dos quelatos metálicos, sendo esta 

uma matriz orgânica que abriga os elementos metálicos ainda amorfos e separados. 

Na curva DTA, o pico exotérmico presente na temperatura aproximada de 375°C 

pode ser atribuído à decomposição dos quelatos e formação dos complexos 

organometálicos; uma vez que a intensidade deste pico é baixa quando comparada com 

processos de oxidação, não se espera que reações com esta natureza tenham ocorrido, o 

que é reforçado pelo fato dos elementos utilizados na matéria-prima já possuírem o 

mesmo nível de oxidação que deverão possuir no produto final esperado. 

Logo em seguida, o outro pico exotérmico localizado a aproximadamente 500°C 

representa a pirólise do complexo organometálico, que fornece produtos carbonáceos 

que, por sua vez, se degradam e formam óxidos intermediários até que a temperatura 

atinja cerca de 910°C, onde, de acordo com o pico endotérmico existente, ocorrerá a 

formação da fase Ce2(WO4)3. Esta transição entre 500 e 910°C está associada também à 

perda de massa descrita pela TG, perda, esta, que cessa na temperatura de 910ºC. A 

perda de massa total medida durante a análise termogravimétrica foi de 70%. 

Exotérmico 
Endotérmico 
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Porém, verifica-se, ainda, a existência de um pico exotérmico em uma 

temperatura próxima de 1100°C, que se supõe estar relacionado  à mudanças na 

estrutura cristalina do Ce2(WO4)3, já que não há uma variação de massa associada ao 

fenômeno. 

 

4.1.2. Tratamento térmico e Difração de Raios-X 

 

Seguindo a sequência de experimentos e análises realizadas ao longo deste 

trabalho, o próximo passo no processo de obtenção do Ce2(WO4)3 após a discussão dos 

resultados das análises termogravimétricas, foi confirmar algumas das informações 

citadas no subcapítulo 4.1.1. Neste sentido, o precursor foi novamente produzido para 

que o processo calcinação pudesse ser realizado. 

Apesar da temperatura de ocorrência do pico endotérmico que se suspeitava 

representar a formação do Ce2(WO4)3 ser de aproximadamente 910°C, a temperatura de 

calcinação escolhida foi de 1000°C, com o intuito de evitar erros causados por leves 

flutuações na posição de ocorrência do pico desejado. Portanto, inicialmente o precursor 

foi submetido a uma temperatura de 1000°C durante 5 horas com uma taxa de 

aquecimento de 5°C/minuto, sendo esta taxa a mesma utilizada nas análises 

termogravimétricas realizadas. 

Após a calcinação do precursor, a amostra foi submetida a uma análise de 

difração de raios-X com o intuito de identificar a composição do material que havia sido 

produzido. O resultado desta análise é ilustrado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Difratograma do pó obtido através da queima do precursor de Ce2(WO4)3 a 

1000ºC durante 5 horas 

Uma análise qualitativa do difratograma mostrado na Figura 4.2 permitiu 

constatar a presença de diversos picos de fraca definição ao longo de toda a faixa 2θ, e a 

fraca cristalinidade do material analisado, esta última tendo sido constatada devido ao 

caráter não linear da linha de base do difratograma. 

Com relação à formação do Ce2(WO4)3, através de uma análise comparativa com 

cartas padrões, constatou-se a presença de picos de outras fases além do Ce2(WO4)3. 

De fato, a calcinação do precursor de Ce2(WO4)3 a 1000°C durante 5 horas 

gerou um pó cerâmico onde coexistem diferentes fases, aqui identificadas como o 

Ce11O20 triclínico, inscrito no JCPDS pelo número 089-8435, o CeO1,695 cúbico, cujo 

código de referência no JCPDS é o 089-8429, e o Ce2(WO4)3 monoclínico e registrado 

no JCPDS pelo número 085-1043. 

A presença de outras fases em conjunto com a indefinição de seus picos e sua 

baixa cristalinidade são indícios de que o processo de produção do material precisa ser 

melhorado, e nesse caso parâmetros como a temperatura de calcinação e o tempo de 

permanência do precursor nesta temperatura (tempo de reação) são conhecidamente 

fatores decisivos na produção de um material monofásico e de elevada cristalinidade. 

Em função disto e do ponto de fusão do Ce2(WO4)3 produzido ser em torno de 

1100ºC, a modificação do processo de calcinação de seu precursor se resumiu ao 

 Ce2(WO4)3 

CeO1,695 

Ce11O20 
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aumento do seu tempo de permanência na isoterma de 1000°C. O aumento foi feito com 

um passe de 5 horas com limite superior de 15 horas. 

A Figura 4.3 ilustra a evolução das fases formadas com a calcinação do 

precursor em função do tempo de calcinação. A partir da análise desta figura, ficou 

constatado que o tempo de calcinação que deve ser utilizado para a obtenção da fase 

desejada é de 15 horas.  

Sabe-se que o tempo de calcinação interfere em outras propriedades do material, 

como a distribuição do tamanho de cristalito. No entanto, não é objetivo deste trabalho 

obter características específicas para os materiais cerâmicos produzidos. 

 

Figura 4.3 - Comparação dos difratogramas das amostras calcinadas a 1000ºC durante 

(a) 5 horas, (b) 10 horas, e (c) 15 horas. 

 

4.1.3. Refinamento da estrutura cristalina através do método de 

Rietveld 

  

 Uma vez confirmada a obtenção do Ce2(WO4)3 sem a presença de impurezas, 

realizou-se o refinamento da estrutura cristalina com o intuito de estimar algumas 

características do material, como sua densidade e seus parâmetros de rede. Muitos 

autores reportam também a possibilidade de utilizar os dados do refinamento, 

principalmente a estimação dos picos e de suas intensidades e alargamentos, para 

determinar o tamanho médio de cristalito, a existência de uma possível 

microdeformação em sua rede cristalina, e a distribuição do tamanho de cristalito. 

Todos estas análises foram feitas neste trabalho.  

a) 

b) 

c) 

2θ 

In
t 

(a
.u

) 
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Para o tungstato de cério(III), de acordo com o refinamento utilizado, o modelo 

matemático mais adequado para descrever a forma dos picos de difração foi o modelo 

de Pseudo-Voigt, com os dois primeiros parâmetros da equação tendo assumido os 

valores de 0,855 e 0,000895, respectivamente. 

A carta padrão utilizada foi a ICSD 401920, e o valor de R-wp obtido foi de 

9,94%, o que, atrelado à interpretação da Figura 4.4, indica um bom grau de ajuste do 

modelo matemático desenvolvido aos dados experimentais, o que leva à conclusão de 

que as análises feitas à partir dos dados gerados pelo refinamento tendem a estar 

próximos da realidade experimental. 

 

Figura 4.4 - Comparação entre os dados de difração experimentais do Ce2(WO4)3 e os 

calculados através do refinamento feito utilizando o método de Rietveld 

 

Os dados da estrutura do material e assim como algumas informações obtidas 

através do refinamento estão listados na Tabela 7. Nela constam inclusive os valores 

dos parâmetros matemáticos. 
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Tabela 7 - Dados do refinamento do Ce2(WO4)3 através do método de Rietveld 

Carta padrão utilizada ICSD 401920 

Estrutura cristalina Monoclínica 

Grupo Espacial C 2/c 

R-Expected (%) 6,15 

R-WP (%) 9,94 

a (Å) 7,8169 

b (Å) 11,7437 

c (Å) 11,6344 

Alpha (°) 89,9941 

Beta (°) 109,2740 

Gamma (°) 90,0196 

Volume da célula unitária (Å³) 1008,165 

Densidade calculada do material (g/cm³) 6,615 

Parâmetro de pseudo-voigt: η 0,855 

Parâmetro de pseudo-voigt: η0 0,000895 

Parâmetro de pseudo-voigt: η1 0 

 

4.1.4. Tamanho de grão através dos métodos de Scherrer e 

Williamson-Hall  

 

Tendo calculado os picos e suas larguras através do refinamento realizado com o 

método de Rietveld, foi possível determinar o tamanho de grão médio para esta amostra. 

 A análise realizada através do método de Williamson-Hall forneceu informações 

que sugere a existência de duas distribuições de tamanho de grãos diferentes, o que 

pode ser constatado na Figura 4.5 que lista os pontos calculados com uma margem de 

erro de 5% para mais ou para menos. Dessa forma, para uma mesma amostra foram 

encontrados dois tamanhos médios de grão, um de 54 e outro de 270 nanômetros. A 

microdeformação assume um valor modular de 0,00080465 para o primeiro, e de 

0,0014332 para o último. 
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Figura 4.5 - Gráfico de Williamson-Hall para a amostra Ce2(WO4)3 calcinada a 1000ºC 

durante 15 horas 

 Além desta distinção acentuada entre os valores de tamanho de grão e de 

microdeformação, constata-se também que na primeira distribuição, de acordo com o 

método de Williamson-Hall, houve uma contração da rede cristalina enquanto que para 

a segunda distribuição de tamanho de grãos, houve um expansão.  

Neste aspecto, analisando esses resultados e comparando com os dados do 

refinamento, constatou-se que a microdeformação relacionada à contração da estrutura 

cristalina pode ser desconsiderada enquanto que a expansão é identificada devido ao 

aumento de 0,05, 0,2 e 0,47% dos parâmetros de rede “a”, “b” e “c” da estrutura 

cristalina em relação aos dados da carta padrão ICSD 401920. 

Para os cálculos realizados com o método de Scherrer, conforme a representação 

da Figura 4.6, não foi possível constatar a presença de duas distribuições de tamanho 

de grão diferente, sendo possível realizar apenas a média entre os tamanhos de grão, que 

para esta amostra foi de 62nm, que se encontra na faixa obtida através do método de 

Williamson-Hall. No entanto, é possível constatar que há uma variação importante no 

tamanho de grãos ao longo de toda a faixa de 2θ estudada, confirmando a hipótese de 

uma distribuição não homogênea. 
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Figura 4.6 - Distribuição do tamanho de grãos por Scherrer para a amostra Ce2(WO4)3 

calcinada a 1000ºC durante 15 horas 

A diferença entre os dois métodos é explicada devido à natureza das 

considerações feitas para o desenvolvimento de cada um deles, porém, verifica-se que a 

diferença entre o tamanho médio de cristalito obtido com a primeira distribuição de 

grãos do método de Williamson-Hall e o método de Scherrer é de aproximadamente 

13%, o que pode ser considerado aceitável devido ao caráter experimental associado ao 

tema. O mesmo não pode ser dito para a segunda distribuição de grãos do método de 

Williamson-Hall. 

 

4.1.5. Análise de microscopia eletrônica de transmissão (MET) e 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 

 

A fim de constatar algumas das informações obtidas com o refinamento 

relacionadas à morfologia, composição, e tamanho de cristalito, foram realizadas 

análises de microscopia por essa ser uma ferramenta que pode fornecer dados de grande 

confiabilidade. 

Com relação à morfologia, apesar da imagem ser gerada em duas dimensões, é 

possível verificar que não há uma morfologia bem definida para o cristalito, já que 

alguns deles apresentam formas esféricas, como visto no ponto 1 marcado na Figura 

4.7, e outros possuem uma forma mais quadrática, como exemplificado pelo ponto 2 
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marcado na referida Figura. Estes resultados estão de acordo com o encontrado na 

literatura para materiais produzidos pelo método EDTA-Citrato com o ajuste dos 

parâmetros semelhantes aos utilizados e que passaram por um processo de maceração 

(Patra et al., 2011). 

 

Figura 4.7 - Imagem obtida com um microscópio eletrônico de transmissão de um grupo 
de cristalitos da amostra Ce2(WO4)3 calcinada a 1000ºC por 15 horas 

A análise do tamanho de cristalito, se verifica que há, de fato, duas distribuições 

distintas; enquanto estão presentes cristalitos de tamanho micrométrico, atingindo cerca 

de 300nm, como indicado no ponto 3, estão presentes também aqueles que se encaixam 

no perfil nanométrico, como indicado no ponto 4. Dessa forma, constatou-se com esta 

análise a veracidade das informações obtidas com a análise de Williamson-Hall. 

 A razão atômica teórica do Ce2(WO4)3 em termos dos átomos metálicos é de 2 

átomos de cério para 3 de tungstênio, o que representa um porcentual de 40 e 60%, 

respectivamente. A razão atômica experimental do Ce2(WO4)3 produzido foi estimada 

através do uso da técnica de EDS. Para tal, diversas análises pontuais foram 

realizadas sobre diferentes aglomerados de cristalitos.  

 A região analisada dos cristalitos analisada pelo EDS é identificada através de 

um círculo branco, como exemplificado na Figura 4.7. A Tabela 8 apresenta as 17 

análises pontuais realizadas sobre diferentes aglomerados de cristalitos para o 

Ce2(WO4)3 produzido a 1000ºC durante 15 horas.  

  

 

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 3 

300nm 

Ponto 4 

30nm 
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Tabela 8 - Lista das análises pontuais de EDS realizadas sobre o Ce2(WO4)3 produzido a 
1000ºC durante 15h 

Composição (%) Análise 
Cério Tungstênio 

1 41,4 58,6 
2 40,7 59,3 
3 40,8 59,2 
4 41,1 58,9 
5 40,1 59,9 
6 39,9 60,1 
7 40,1 59,9 
8 39,9 60,1 
9 40,4 59,6 
10 40,5 59,5 
11 40,7 59,3 
12 40,7 59,3 
13 39,3 60,7 
14 39,9 60,1 
15 41,3 58,7 
16 39,3 60,7 
17 40,8 59,2 

MÉDIA  40,4 59,6 

 

 A composição média encontrada foi de 40,4% de cério e 59,6% de tungstênio, 

resultado que está de acordo com a teoria e comprova a capacidade do método de 

síntese utilizado em produzir materiais cerâmicos com distribuição homogênea dos 

elementos. 

 

4.1.6. Testes exploratórios de catálise 

 

Os testes catalíticos exploratórios tem por finalidade verificar se o Ce2(WO4)3 

produzido possui alguma atividade catalítica relacionada à conversão do metano, seja 

para a oxidação total, parcial ou mesmo para a conversão em diferentes produtos que 

não necessariamente passem pela etapa de oxidação. 

Para tal, a atividade catalítica do Ce2(WO4)3 foi testada em uma atmosfera 

composta por ar sintético e o gás metano a uma concentração fixa. O intuito foi analisar 

a influência da temperatura na transformação do CH4 em presença do material 

cerâmico. 
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As Figuras 4.8, 4.9 e 4.10  mostram os resultados obtidos, permitindo a 

avaliação da evolução do consumo de metano e da formação de diferentes produtos em 

função da temperatura. Os testes de catálise foram realizados nas temperaturas de 500 a 

700ºC com variação de 100ºC, e uma concentração de metano constante na alimentação 

de 2500ppm em ar sintético. 

 

Figura 4.8 - Resultado da conversão do metano a 500ºC na presença de Ce2(WO4)3 

calcinado a 1000ºC por 15 horas 

 

Figura 4.9 - Resultado da conversão do metano a 600ºC na presença do de Ce2(WO4)3 

calcinado a 1000ºC por 15 horas 
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Figura 4.10 - Resultado da conversão do metano a 700ºC na presença do de Ce2(WO4)3 

calcinado a 1000ºC por 15 horas 

A identificação dos picos presentes nos espectros apresentados, que faz parte da 

análise qualitativa da mistura gasosa que deixa o reator, foi feita de acordo com a 

metodologia apresentada no subitem 3.4 do capítulo 3. 

A interpretação dos dados acima sugere que o aumento da temperatura está 

relacionado ao favorecimento da reação de oxidação total do metano, conclusão esta 

tirada do surgimento e aumento das concentrações das substâncias CO2 e de H2O, 

ambos elementos característicos da oxidação total do metano.  

De acordo com testes realizados, para o sistema utilizado, a reação de oxidação 

total do metano ocorre de forma espontânea próximo dos 900ºC. Uma vez que os 

elementos que compõem o produto desta reação surgem abaixo desta temperatura, fica 

subentendido que o material desenvolvido possui boa atividade catalítica para esta 

transformação. 

Além disso, aos 700ºC aparece indícios da formação do monóxido de carbono, 

sendo este um produto relacionado já à oxidação parcial do metano. Neste sentido, a 

otimização do processo se torna necessária caso este produto seja o desejado. 
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4.2. Tungstato de estrôncio (SrWO4) 

 

4.2.1. Decomposição térmica do precursor de SrWO4 

 

Da mesma forma como foi feito para a amostra Ce2(WO4)3, foi preparado o 

precursor do material SrWO4 e este foi submetido a uma analise termogravimétrica com 

o intuito de identificar a temperatura de calcinação do precursor associada à formação 

de um material monofásico. O resultado desta análise está expresso na da Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 - Análise termogravimétrica do precursor de SrWO4 

Ao se analisar a curva da perda de massa, verifica-se que o comportamento é 

bastante semelhante àquele apresentado pelo precursor do tungstato de cério(III); a 

amostra apresenta uma perda de massa discreta até cerca de 300°C, onde se supõe ser a 

região de eliminação da água e amônia residuais, e em seguida há uma perda acentuada 

de massa relacionada às reações de formação do material desejado. 

No entanto, ao se analisar a curva de fluxo de energia, percebe-se que há uma 

distinção entre a do precursor do SrWO4 e do Ce2(WO4)3, o que é explicado devido à 

diferença entre as naturezas destes materiais. De qualquer forma, os fenômenos 

identificados nas diferentes faixas de temperatura podem ser explicados da mesma 

forma através da similaridade 

Exotérmico 
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Novamente, a temperatura de formação do produto final é assumida como sendo 

1000°C devido à região exotérmica que inicia em aproximadamente 900°C e termina na 

temperatura escolhida. 

Uma vez determinado que a temperatura de calcinação que irá ser adotada para a 

produção do SrWO4 será de 1000ºC, e sabendo que o forno utilizado para a calcinação é 

limitado a trabalhar a temperaturas de 1200ºC, a faixa de temperatura que será estudada 

com o intuito de identificar sua influência nas características do pó será de 1000 a 

1200ºC.  

Portanto, foram feitas analises de microestrutura em amostras calcinadas a 1000 

e 1100°C com o intuito de verificar, de maneira simplificada, a influência da 

temperatura nas características do SrWO4 produzido. 

 

4.2.2. Tratamento térmico e difração de Raios-X 

 

Inicialmente, o precursor de SrWO4 resultante da etapa de pré-calcinação foi 

calcinado a 1000°C durante cinco horas. O pó resultante possuiu uma coloração branca 

e foi analisado através da técnica de difratometria de raios-x com o intuito de verificar 

se o material formado era de fato aquele previsto pela teoria. O resultado desta análise 

se encontra na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12 - Difratograma do pó obtido através da queima do precursor de SrWO4 a 

1000ºC durante 5 horas 
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 Através da análise do resultado obtido com a difração de raios-x, constatou-se 

que o material produzido possui um bom nível de cristalinidade, fato que esta 

relacionado com a intensidade dos picos e a linearidade dos pontos na base da imagem, 

e uma boa definição dos picos, tudo isso levando a crer que o processo de calcinação 

realizado pode ter sido suficiente para produzir o material desejado com boas 

propriedades estruturais. No entanto, a confirmação da fase formada é um passo 

importante na definição desta questão.  

 A única carta padrão cujas características se aproximaram do difratograma 

obtido foi a ICSD 155425, que representa o material SrWO4. Portanto, conclui-se que as 

condições de calcinação utilizadas podem ser tomadas como referência para a produção 

do SrWO4 monofásico com boa cristalinidade. 

Como já mencionado, devido à faixa de temperatura de calcinação possível, 

dentro do estudado, ser de 200°C, foi feito também um teste com a temperatura de 

calcinação de 1100°C com o intuito de identificar se haveria alguma modificação 

relacionada à obtenção do tungstato de estrôncio. 

 

Figura 4.13 - Difratograma do pó obtido através da queima do precursor de SrWO4 a 

1100ºC durante 5 horas 

Tal teste, cujo difratograma pode ser visualizado na imagem Figura 4.13, levou à 

conclusão, de acordo com o mesmo método de analise que vem sendo utilizado, de que 

o material obtido a 1100°C é, a principio, o mesmo obtido a 1000°C, porém é possível 

notar que há algumas discrepâncias entre os dados experimentais e os da carta padrão, 
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discrepâncias, estas, relacionadas à intensidade de alguns picos, como por exemplo 

aquele situado no posição 30º do 2θ. 

Desta forma, supõe-se que o aumento da temperatura de calcinação para além 

dos limites estudados na termogravimetria pode gerar eventualmente um material com 

natureza diferente da desejada. 

 

4.2.3. Refinamento da estrutura cristalina através do método de 

Rietveld 

 

Após a identificação da fase formada, foi realizado o refinamento da 

microestrutura e, conseqüentemente, a estimação de algumas das características físicas 

do material, como os parâmetros da sua rede cristalina, sua densidade, e a distribuição e 

valor médio do tamanho dos cristalitos.  

Em função das conclusões do subitem anterior, foi realizado o refinamento da 

microestrutura apenas para a amostra calcinada a 1000°C durante 5 horas. Como citado, 

a carta padrão utilizada como referência foi a registrada no ICSD com o código 155425. 

 O refinamento feito utilizando o método de Rietveld gerou um valor de 12,57% 

para o parâmetro R-wp, o que pode ser considerado uma indicação de um bom grau de 

ajuste entre o modelo e os dados experimentais.  

 

Figura 4.14 - Comparação entre os dados de difração experimentais do SrWO4 e os 

calculados através do refinamento feito utilizando o método de Rietveld 
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 A proximidade comprovada entre o modelo e os dados experimentais vista na Figura 4.14 

significa que os parâmetros do material estimados a partir do refinamento representam, com um 

certo grau de confiabilidade, a natureza real do tungstato de estrôncio produzido. A  

Tabela 9 lista alguns dos parâmetros do material estimados pelo modelo gerado através 

do refinamento. Nela constam também informações referentes ao modelo desenvolvido 

através do refinamento pelo método de Rietveld. 

 

Tabela 9 - Dados do refinamento do SrWO4 

Carta padrão utilizada ICSD 155425 

Estrutura cristalina Tetragonal 

Grupo Espacial I 41/A 

R-Expected (%) 7,69 

R-WP (%) 12,57 

a (Å) 5,3882 

b (Å) 5,3882 

c (Å)(*) 11,8930 

Alpha (°) 89.9921 

Beta (°) 90.0066 

Gamma (°) 89.9890 

Volume da célula unitária (Å³) 345,291 

Densidade calculada do material (g/cm³) 6,454 

Parâmetro de pseudo-voight: η 0,539 

Parâmetro de pseudo-voight: η0 0,002 

Parâmetro de pseudo-voight: η1 0 
(*)O parâmetro é idêntico ao da carta padrão e não precisou ser refinado 

 

4.2.4. Tamanho de grão através dos métodos de Scherrer e de 

Williamson-Hall 

 

A análise gráfica do método de Williamson-Hall gerou dados que sugerem a 

existência de uma não homogeneidade relacionada ao tamanho dos cristalitos do 

SrWO4. Esta análise pode ser vista na Figura 4.15, ficando clara a adequação das duas 

regressões lineares utilizadas para descrever as diferentes regiões presentes. 
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Considerando um grau de confiança de 5%, todos os pontos se adéquam perfeitamente 

às suas regiões. 

 

 

Figura 4.15 - Gráfico de Williamson-Hall para a amostra SrWO4 calcinada a 1000ºC 
durante 5 horas 

Portanto, tratando os dados das regressões, o método forneceu um tamanho de 

grão médio de 67nm para a região em vermelho, e de 115nm para a região em preto, e 

com relação à microdeformação, os valores para cada região ficaram bastante próximos, 

porém enquanto a região representada pelos pontos em vermelho indica uma contração 

da rede cristalina, a seguinte indica uma expansão da mesma. Os valores da 

microdeformação para a região em vermelho e em preto foram, respectivamente, -

0,0016 e 0,00152. 

De acordo com os dados do refinamento, houve uma expansão dos eixos “a” e 

“b” de 0,13%, o que pode ser considerado desprezível. No entanto, como citado, há 

evidências da ocorrência de microdeformações na estrutura cristalina do SrWO4 

produzido neste trabalho, então devido ao fato das regiões possuírem valores próximos 

mas com sinais opostos, é possível que o resultado real esteja sendo mascarado.  

Por outro lado, o resultado do método de Scherrer indicou um tamanho de 

cristalito médio de 80nm e uma distribuição relativamente homogênea, como mostra a 

Figura 4.16. 
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Figura 4.16 - Distribuição do tamanho de grãos por Scherrer para a amostra SrWO4 

calcinada a 1000ºC durante 5 horas 

 Mais uma vez, foi detectada uma distinção entre os valores estimados pelos 

diferentes métodos, no entanto, uma simples média entre os valores médios encontrados 

pelo método de Williamson-Hall fornece um tamanho de aproximadamente 91nm, o 

que se aproxima do valor estimado pelo método de Scherrer, sendo a diferença de cerca 

de 12%. Com um grau de confiabilidade de 15%, é possível dizer que os métodos 

forneceram valores semelhantes. 

 

4.2.5. Análise de microscopia eletrônica de transmissão e 

Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 

 

Na análise de microscopia realizada sobre o material calcinada a 1000ºC durante 

5 horas, constatou-se, mais uma vez, a presença de grãos com diferentes tamanhos que 

variam de poucos nanômetros até cerca de 400nm, resultado que difere daquele 

encontrado com a análise do tamanho de cristalito obtido à partir do refinamento. A 

Figura 4.17 exemplifica este fato. 

No ponto 1 destacado na Figura 4.17, foi feita a medida da maior extensão de 

um cristalito presente no aglomerado analisado, que apresentou um valor aproximado de 

400 nm, enquanto que no ponto 2, a maior dimensão do cristalito encontrado foi de 

aproximadamente 40 nm.  
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Figura 4.17 - Imagem obtida com um microscópio eletrônico de transmissão de um 
grupo de grãos da amostra SrWO4 calcinada a 1000ºC por 5 horas 

 

Com relação à morfologia do material, ele continuou seguindo a tendência do 

método de síntese utilizado neste trabalho. Os pontos 1 e 2 marcados na figura acima 

destacam cristalitos com formas quadráticas e esféricas, respectivamente. 

Porém, apesar de todos os resultados anteriores indicarem a produção do 

material desejado com características próprias bem identificadas, a análise de 

espectroscopia de energia dispersiva identificou-se discrepâncias importantes 

relacionadas à composição atômica do material desenvolvido. 

De acordo com a teoria, a razão atômica metálica dos metais estrôncio e 

tungstênio presentes na estrutura do SrWO4 é de 1:1, o que gera um porcentual de 

composição atômica de 50% para cada um dos elementos. No entanto, a proporção 

encontrada na análise de EDS sobre diferentes aglomerados de cristalitos foi, em média, 

37,3% de estrôncio e 62,7% de tungstênio, conforme exemplificado na Figura 4.17, 

onde foram destacadas com um círculo branco as regiões analisadas com as respectivas 

composições encontradas ao lado. A Tabela 10 mostra os resultados das 17 análises 

pontuais de EDS realizadas sobre diferentes cristalitos do SrWO4 produzido a 1000ºC 

por 5 horas. 

 

 

 

Ponto 2 
40nm 

Ponto 1 

400nm 
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Tabela 10 - Lista das análises pontuais de EDS realizadas sobre o SrWO4 produzido a 
1000ºC durante 5h 

Composição (%) Análise 
Estrôncio Tungstênio 

1 37,2 62,8 
2 38,5 61,5 
3 38,8 61,2 
4 37,8 62,2 
5 37,9 62,1 
6 38,3 61,7 
7 37,4 62,6 
8 35,1 64,9 
9 36,6 63,4 
10 37,9 62,1 
11 35,9 64,1 
12 37 63 
13 33,7 66,3 
14 37,4 62,6 
15 38,6 61,4 
16 38,2 61,8 
17 38,4 61,6 

MÉDIA  37,3 62,7 
 

 Em função da discrepância encontrada entre a composição atômica metálica 

teórica e experimental do tungstato de estrôncio produzido, foram realizados testes que 

auxiliassem na compreensão deste fato. 

 Os testes realizados incluíram, produção de pós cerâmicos de SrWO4 com 

excesso seja de tungstênio  ou  de estrôncio, o que gerou pós com composição diferente 

do desejado mas com o mesmo decaimento na concentração atômica do estrôncio, 

realização de análises de EDS sobre uma amostra de SrWO4 adquirida de uma empresa 

internacional, cuja resultado encontrado foi o mesmo do tungstato de estrôncio 

produzido neste trabalho. 

 As experimentações abordaram ainda, modificações no processo de medição 

experimental, que não apresentaram influencia no resultado, assim como a calibração do 

equipamento de EDS, e modificações no tratamento dos dados gerados, como alterações 

nos modelos usados para estimar o fator de proporcionalidade entre as áreas dos picos e 

as concentrações dos elementos, que apresentou uma influência, para este caso, não 

significativa no resultado. 

 Uma vez que as informações obtidas com os testes realizados não levaram à 

resolução do problema existente, e não foi encontrado nas referências pesquisadas 
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menção ao mesmo para este material, não foi encontrada justificativa para a 

discrepância entre a composição atômica metálica teórica e experimental para o SrWO4 

produzido. De qualquer forma, de acordo com os resultados obtidos com as análises de 

difração de raios-x e com o refinamento da microestrutura, o material produzido é 

acreditado ser o tungstato de estrôncio. 

 

4.2.6. Testes exploratórios de catálise 

 

Com relação aos testes catalíticos exploratórios, a atividade catalítica do SrWO4 

para a conversão do metano foi testada em uma mesma atmosfera porém a diferentes 

temperaturas, o que auxilia na avaliação da influência da mesma na composição dos 

produtos. Além disso, em função dos resultados obtidos, foi escolhida uma temperatura 

já testada nas condições normais para avaliar a influência da concentração de metano 

sobre a composição dos produtos. 

De acordo com a metodologia experimental adotada para os testes catalíticos, 

foram testadas as temperaturas de 500, 600 e 700ºC com uma concentração de metano 

na alimentação de 2500ppm em uma mistura com ar sintético. Os resultados obtidos 

para estes testes se encontram nas Figuras de 4.18 a 4.20, onde é possível observar a 

evolução do consumo de metano em função da temperatura. 

 

Figura 4.18 - Resultado da conversão do metano a 500ºC na presença do de SrWO4 

calcinado a 1000ºC por 5 horas 

CH4 

CH4 

CO2 
CO2 H2O H2O 
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Figura 4.19 - Resultado da conversão do metano a 600ºC na presença do de SrWO4 

calcinado a 1000ºC por 5 horas 

 

Figura 4.20 - Resultado da conversão do metano a 700ºC na presença do de SrWO4 

calcinado a 1000ºC por 5 horas 

Verificou-se que com o aumento da temperatura de reação, houve um aumento 

na concentração de CO2 e de H2O, ambos elementos característicos da oxidação total do 

metano, sendo esta uma reação que normalmente só ocorre de forma espontânea 

CH4 

CH4 

CO2 

CO2 

H2O H2O 

CH4 

CH4 

H2O 
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próximo dos 900ºC, o que serve como um indicativo da atividade catalítica do material 

desenvolvido. 

Porém, aos 700ºC constata-se a formação do monóxido de carbono, que por 

outro lado é típico da reação de oxidação parcial do metano, e fornece como produto 

uma mistura dos gases monóxido de carbono e hidrogênio. Este é um bom indício de 

que o material produzido pode ser utilizado como catalisador para esta reação. 

Devido a tal constatação, foi realizado um teste catalítico a 700ºC com uma 

concentração mais alta de metano de forma a favorecer sua reação de oxidação parcial. 

Este resultado está descrito na Figura 4.21, onde o aumento da concentração de CO é 

perceptível, mostrando que o processo pode ser otimizado de forma a favorecer a 

eficiência desta reação. 

 

Figura 4.21 - Resultado da conversão do metano a 700ºC com uma concentração de 

CH4 de 25000ppm em ar na presença do de SrWO4 calcinado a 1000ºC por 5 horas 

 

4.3.  Comparação estrutural entre o SrWO4 produzido com óxido de 

tungstênio comercial e concentrado 

 

Nesta etapa do trabalho, foram realizados testes de produção do mesmo 

tungstato de estrôncio descrito no subitem 4.2 utilizando um reagente com menor grau 

de pureza, obtido do processo de concentração do óxido de tungstênio extraído da 

H2O 

CH4 

CH4 

H2O 

CO2 

CO2 

CO 
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scheelita do estado do Rio Grande do Norte. Como já mostrado anteriormente, este 

reagente possui uma pureza média de 92%. 

A fim de evitar a repetibilidade de informações já antes fornecidas, neste tópico 

será feito, item-a-item, um breve resumo da caracterização do material produzido e em 

seguida os resultados obtidos serão comparados de maneira direta com aqueles obtidos 

para o SrWO4 produzido com o óxido de tungstênio comercial (pureza de 99%). 

 

4.3.1. Decomposição térmica do precursor de SrWO4 

 

A análise termogravimétrica do precursor de tungstato de estrôncio produzido 

com o concentrado de óxido de tungstênio se mostrou diferente daquela obtida para o 

precursor produzido com o óxido de tungstênio comercial, no entanto, a faixa final 

onde, a princípio, o único material presente é o SrWO4, permaneceu a mesma, porém 

nesse caso a reação de formação se mostrou ser endotérmica. A Figura 4.22 mostra as 

curvas obtidas com a análise termogravimétrica. 

 

Figura 4.22 - Análise termogravimétrica do precursor de SrWO4 produzido com 

concentrado de óxido de tungstênio 

 

4.3.2. Tratamento térmico e difração de raios-X 

 

Como feito com os outros materiais, foi dada uma margem de segurança contra a 

flutuação da energia de ativação das reações envolvidas na produção do material 

Endotérmico 
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desejado, de forma que novamente a temperatura ideal de calcinação foi estimada em 

1000ºC. 

Como esperado, o material produzido após a calcinação do precursor a 1000ºC 

durante 5 horas foi o SrWO4, e uma comparação qualitativa entre este material e aquele 

produzido com o óxido de tungstênio comercial já pode ser feita através do traçar dos 

difratogramas de ambos os materiais para uma mesma abscissa, como representado na 

Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 - Comparação entre o difratograma obtido para o SrWO4 produzido com 

óxido de tungstênio comercial e concentrado de óxido de tungstênio; ambas amostras 

foram calcinadas a 1000ºC por 5 horas 

  

 Este resultado é importante no sentido de comprovar a proximidade estrutural do 

material e também a reprodutibilidade do método de síntese escolhido. 

 

4.3.3. Refinamento da microestrutura através do método de Rietveld 

 

A carta padrão utilizada para a realização do refinamento da microestrutura do 

material produzido foi a ICSD 155425. 

O refinamento feito pelo método de Rietveld para o SrWO4 tratada no presente 

subitem possuiu um pior grau de ajuste do que aquele obtido para o SrWO4 produzido 

com o óxido de tungstênio comercial. No primeiro, o valor do parâmetro R-wp foi da 
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ordem de 14%. No entanto, o modelo gerado ainda se mostrou adequado aos dados 

experimentais, conforme mostrado na Figura 4.24. Dessa forma, fica confirmada a 

possibilidade de usar os dados do refinamento para estimar as características estruturais 

do SrWO4 produzido com concentrado de óxido tungstênio. 

 

 

Figura 4.24 - Comparação entre os dados de difração experimentais do SrWO4 

produzido com o concentrado de tungstênio e os calculados através do refinamento feito 

utilizando o método de Rietveld 

 

A Tabela 11 lista os dados do refinamento. Verifica-se a ocorrência de pequenas 

mudanças nos parâmetros da rede cristalina, porém a densidade do material divergiu em 

3,5% entre os pós de SrWO4 que comparados. 
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Tabela 11 - Dados do refinamento do SrWO4 produzido com concentrado de tungstênio 

Carta padrão utilizada ICSD 155425 

Estrutura cristalina Tetragonal 

Grupo Espacial I 41/A 

PARÂMETROS VALOR 

R-Expected (%) 7,53 

R-WP (%) 14,07 

a (Å)* 5,3910 

b (Å)* 5,3910 

c (Å)* 11.8930 

Alpha (°)* 90 

Beta (°)* 90 

Gamma (°)* 90 

Volume da célula unitária (Å³) 345,645 

Densidade calculada do 

material (g/cm³) 

6,229 

Parâmetro de pseudo-voight: η 0,344 

Parâmetro de pseudo-voight: 

η0 
0,008 

Parâmetro de pseudo-voight: 

η1 
0 

*O parâmetro é idêntico ao da carta padrão e não precisou ser refinado 

 

 

4.3.4. Tamanho de grão através dos métodos de Scherrer e 

Williamson-Hall 

 

É possível notar na Figura 4.25 uma redução na população ligada ao maior 

tamanho de grão, o que pode ser justificado devido à influência das impurezas presentes 

no concentrado óxido de tungstênio. Alguns dos elementos considerados como 

impurezas podem atuar como agentes que auxiliam na dispersão do material, 

contribuindo, portanto, para uma não aglomeração das partículas, o que evita que a 
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elevadas temperaturas as mesmas se unam e acabem por formar cristalitos de elevado 

tamanho. 

 

Figura 4.25 - Gráfico de Williamson-Hall para a amostra SrWO4 produzido com 

concentrado de tungstênio e calcinada a 1000ºC durante 5 horas 

  

 Com relação à distribuição do tamanho de cristalito, o método de Williamson-

Hall para esta amostra forneceu também uma população com duas médias diferentes, a 

primeira de 63nm e a segunda de 102nm, valores que chegam a variar em até cerca de 

12% com relação aos valores obtidos para o SrWO4 obtido com matéria-prima de 

elevada pureza (99% ou maior).  

 O método de Scherrer, por outro lado, forneceu um resultado que não difere do 

valor calculado para o SrWO4 produzido com o óxido de tungstênio comercial, porém a 

distribuição do tamanho dos cristalitos não possui o mesmo comportamento, e sua 

variação vai de 65 a 83nm, o que pode ser visto na Figura 4.26. O tamanho de cristalito 

médio estimado pelo modelo de Scherrer para esta amostra foi de 80nm, que é apenas 

2,5nm menor do que a média das populações previstas pelo método de Williamson-

Hall. 
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Figura 4.26 - Distribuição do tamanho de grãos por Scherrer para a amostra SrWO4 

produzida com concentrado de tungstênio e calcinada a 1000ºC durante 5 horas 

 

4.3.5. Análise de microscopia eletrônica de transmissão e 

Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 

 

A análise de microscopia apresentou resultados já vistos para o SrWO4 

produzido com matéria-prima comercial. O SrWO4 produzido com o concentrado de 

óxido de tungstênio apresenta cristalitos com tamanhos diversificados e morfologia 

típica do método (cristalitos quadráticos e esféricos), conforme indicado nos pontos 1 e 

2 marcados na Figura 4.27. Ainda, mesmo a questão da discrepância entre a fração 

atômica metálica teórica e experimental se repetiu, o que pode ser vista na Tabela 12 e 

elimina a possibilidade do causador do problema ser a matéria-prima utilizada como 

fonte de tungstênio. 
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Tabela 12 - Lista das análises pontuais de EDS realizadas sobre o SrWO4 produzido a 
1000ºC durante 5h 

Composição (%) Análise 
Estrôncio Tungstênio 

1 35,6 64,4 
2 37,6 62,4 
3 37,5 62,5 
4 37,3 62,7 
5 37,7 62,3 
6 37,6 62,4 
7 37,7 62,3 
8 37,7 62,3 
9 37,2 62,8 
10 36,9 63,1 
11 31,8 68,2 
12 38,4 61,6 
13 36,7 63,3 
14 36,7 63,3 
15 37,4 62,6 
16 37,8 62,2 

MÉDIA  37 63 
 

 

 

Figura 4.27 - Imagem obtida com um microscópio eletrônico de transmissão de um 

grupo de grãos da amostra SrWO4 produzida com concentrado de tungstênio e calcinada 

a 1000ºC por 5 horas.

Ponto 2 

25nm 

Ponto 1 

150nm 
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5. Conclusão 
Em função dos resultados encontrados, é possível listar de forma objetiva as 

seguintes conclusões: 

 

• Foi possível produzir os materiais cerâmicos Ce2(WO4)3 e SrWO4 com 

elevado grau de pureza, boa cristalinidade, e tamanho de partícula 

reduzido; 

• O processo de calcinação se mostrou suficiente para a produção dos 

materiais desejados, no entanto gerou materiais com distribuição de 

tamanho de cristalito heterogênea. Para a diminuição do caráter 

heterogêneo da distribuição citada, sugere-se o aumento do tempo de 

permanência na isoterma utilizada para a calcinação; 

• Com os testes catalíticos comprovou-se que os materiais SrWO4 e 

Ce2(WO4)3 possuem um certo grau de atividade catalítica, sendo possível 

sua interação com o gás metano em atmosfera de ar. Ainda, foi possível 

constatar que o tungstato de estrôncio possui uma atividade catalítica 

relativamente mais importante do que a do tungstato de cério(III); 

• Com relação aos produtos dos testes catalíticos, inicialmente se constatou 

que havia a predominância dos gases CO2 e H2O (vapor), porém mesmo 

sem as condições adequadas foi possível obter uma mistura composta 

também de CO e H2; 

• Com relação aos parâmetros do teste catalítico, ficou claro que o sistema 

pode ser otimizado no sentido da reação de oxidação parcial do metano, 

cujos produtos possuem grande interesse industrial. Para tal, sugere-se 

que sejam feitos testes em vazões que forneçam uma estequiometria mais 

próxima daquela da oxidação parcial do metano, e que seja utilizado um 

sistema que aumente o contato entre a mistura gasosa e o material 

utilizado catalisador; 

• Ficou comprovada a possibilidade de se produzir tungstatos através da 

utilização de matéria-prima de pureza reduzida, como o concentrado de 

tungstênio, sem que a estrutura cristalina do material e suas micro 

características sejam afetadas. Com relação às impurezas, contatou-se 
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que a presença das mesmas pode contribuir para a homogeneização do 

tamanho de cristalito do material produzido. 
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