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RESUMO: O Cerato de bário (BaCeO3) tem estrutura perovskita do tipo ABO3, na qual A e B 

são cátions metálicos. Estes materiais, dopados ou não, têm sido estudados por apresentarem 

características que os tornam promissores na aplicação em células a combustível de óxido 

sólido, permeação de hidrogênio e oxigênio, como catalisadores, entre outros. Porém, como os 

materiais cerâmicos de condutividade mista têm sido produzidos por métodos distintos de 

síntese, algumas condições influenciam diretamente as propriedades finais, sendo uma das mais 

importantes a dopagem do sítio B, que pode ter influência direta no tamanho de cristalito, que 

por sua vez pode influenciar a sua atividade catalítica. No presente trabalho, perovskitas do tipo 

(BaCexO3) tiveram o cério gradativamente substituído pelo praseodímio para obtenção de 

materiais ternários do tipo BaCexPr1-xO3 e binários BaPrO3. Esses materiais foram sintetizados 

pelo método de complexação combinando EDTA-Citrato, sendo o material caracterizado via 

DRX, MEV e BET para identificação da sua estrutura, morfologia e área superficial. Além 

disso foram realizados, em todos os materiais, testes catalíticos em reator de leito fixo visando 

a identificação daquele responsável pela conversão total de CO em CO2 na menor temperatura 

de operação, etapa que poderá ser utilizada como posterior à produção de gás de síntese 

(CO+H2) a partir da oxidação do metano.  No presente trabalho a fase cristalina foi obtida 

apresentando estrutura ortorrômbica para todas as composições, com morfologia formada por 

aglomerados de partículas. O tamanho médio dos cristais variou entre 100 nm e 142,2 nm. As 

áreas superficiais foram de 2,62 m²g-1 para a composição BaCeO3, de 3,03 m²g-1 para a 

composição BaCe0,5Pr0,5O3 e de 2,37 m²g-1 para a composição BaPrO3. Em relação aos testes 

catalíticos, pode-se concluir que a vazão ótima de operação do reator foi de 50 ml/min e que a 

composição que obteve a taxa máxima de conversão com a menor temperatura foi o BaCeO3, 

para 400º C. Enquanto isso, observou-se que ao substituir parcialmente o cério pelo praseodímio 

houve uma diminuição na atividade catalítica do material. 

Palavras–chave: Método EDTA/Citrato; BaCexPr1-xO3; Tamanho de cristalito; Oxidação do 

CO.   
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ABSTRACT 

 

Barium Cerate (BaCeO3) is perovskite type structure of ABO3, wherein A and B are metal 

cations. These materials, or doped, have been studied by having characteristics that make them 

promising for the application in fuel cells solid oxide, hydrogen and oxygen permeation, as 

catalysts, etc .. However, as the ceramic materials mixed conductivity have been produced by 

different synthesis methods, some conditions directly influence the final properties, one of the 

most important doping Site B, which may have direct influence on the crystallite size, which in 

turn directly influences their catalytic activity. In this study, perovskite-type (BaCexO3) had 

cerium gradually replaced by praseodymium to obtain ternary type materials BaCexPr1-xO3 and 

BaPrO3 binaries. These materials were synthesized by EDTA/Citrate complexing method and 

the material characterized via XRD, SEM and BET for the identification of their structure, 

morphology and surface area. Moreover were performed on all materials, catalytic test in a 

fixed bed reactor for the identification of that person responsible for complete conversion of 

CO to CO2 at low operating temperature, which step can be used as the subsequent production 

of synthesis gas (CO + H2) from methane oxidation. In the present work the crystalline phase 

having the orthorhombic structure was obtained for all compositions, with a morphology 

consisting of agglomerated particles being more pronounced with increasing praseodymium in 

the crystal structure. The average crystal size was between 100 nm and 142,2 nm. The surface 

areas were 2,62 m²g-1 for the BaCeO3 composition, 3,03 m²g-1 to BaCe0,5Pr0,5O3 composition 

and 2,37 m²g-1 to BaPrO3 composition. Regarding the catalytic tests, we can conclude that the 

optimal flow reactor operation was 50 ml / min and the composition regarding the maximum 

rate of conversion to the lowest temperature was BaCeO3 to 400° C. Meanwhile, there was 

found that the partially replaced by praseodymium, cerium, there was a decrease in the catalytic 

activity of the material.  

 

Key-words: EDTA /citrate Method; BaCexPr1-xO3; Crystallite size; CO oxidation. 
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1. Introdução 

 

As perovskitas do tipo ABO3 formam uma classe de materiais funcionais com 

aplicações tecnológicas em diversas áreas incluindo sensores de espécies químicas (Fagg et al., 

2007), membranas permeáveis ao oxigênio (Lu et al., 2006) e célula combustível para produção 

de energia (Cheng et al., 2009). Na catálise, vários trabalhos têm demonstrado a versatilidade 

das perovskitas que têm sido aplicadas na redução de NO ou hidrogênio para produzir CO2 e 

N2 (Stathapoulos et al., 2009), na oxidação total de etanol (Soares et al., 2007), na conversão 

do metano a gás de síntese pela reforma com CO2 (Lima et al., 2007), etc. 

 

Uma das aplicações mais importantes das perovskitas e que deve ser considerada no 

decorrer dessa tese, inclusive com várias pesquisas em andamento, é o seu uso em membranas 

cerâmicas que podem seletivamente separar o oxigênio do ar ou de outras misturas gasosas. 

Estas membranas são promissoras para uso em muitos processos industriais que requerem 

contínuo fornecimento de oxigênio puro e as aplicações previstas variam desde bombas de 

oxigênio para aplicações médicas ao uso em larga escala em processos de combustão (Cruz, 

2010).  

 

 Durante as últimas décadas extensos esforços têm sido focados no uso da membrana 

permeável ao oxigênio para melhorar o desempenho de conversão catalítica de alcanos, isto é, 

a combinação de separação de ar e de oxidação parcial a alta temperatura desses 

hidrocarbonetos em uma só etapa. Uma aplicação desse tipo de membrana pode ser na produção 

de gás de síntese (CO + H2) a partir do gás metano (CH4) e pode ser realizado em duas etapas: 

a primeira consiste na utilização do reator a membrana para separação do oxigênio do ar que 

será utilizado na oxidação do metano com formação de CO. A segunda etapa tem por objetivo 

a utilização de um outro reator cuja finalidade também é a separação do oxigênio do ar para a 

oxidação do monóxido de carbono (CO), um gás altamente tóxico, à dióxido de carbono (CO2). 

Esse tipo de reação pode ser otimizada pela a adição de catalisadores na superfície da membrana 

ou então pela produção de membranas cujo material já possui atividade catalítica. 

 

Nos últimos anos, um tipo especial de perovskita, com estrutura BaCeO3, vem sendo 

estudado, tanto em relação aos métodos de síntese para obtenção do pós, quanto na substituição 

parcial dos sítios da estrutura por vários elementos distintos a fim de se obter as propriedades 

desejadas que auxiliem na permeseletividade do íon oxigênio, como por exemplo o tamanho do 
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cristalito, fundamental para sua atividade catalítica, e o aumento das vacâncias de oxigênio, um 

dos parâmetros mais importantes para a obtenção da alta condutividade no material (Muccillo, 

2008). No trabalho de Lopes (2011), foram realizados testes de atividade catalítica no pó da 

perovskita BaCeO3 para conversão do metano (CH4), sendo iniciada a 450°C alcançando a 

conversão completa em 675°C. 

 

Além do estudo dos métodos de síntese, o efeito da substituição parcial do cério (Ce) 

por um metal de transição também aponta para um aumento da sua condutividade elétrica e 

iônica. De acordo com a literatura o uso de dopantes tem sido bastante estudado a fim de 

identificar os seus efeitos na microestrutura e na permeação de oxigênio utilizando a membrana 

com estrutura perovskita do tipo BaCeO3. O estudo da utilização do praseodímio como co-

dopante foi iniciado com a publicação de uma patente em 1991, onde descreve o processo de 

síntese por co-precipitação de eletrólitos sólidos com composição Ce0,8Gd0,19Pr0,01O2-δ. Nesse 

trabalho foi mostrado, por meio de resultados de condutividade iônica em função da pressão 

parcial de oxigênio, que o domínio eletrolítico era ampliado, ou seja, a faixa de pressões 

parciais de oxigênio onde a condutividade é predominantemente iônica aumentava. Mais 

recentemente, Lobato et al., (2014) estudaram o efeito da variação do pH na síntese e nas 

propriedades do BaCe0,2Pr0,8O3 sintetizado pelo método EDTA/Citrato, chegando à conclusão 

de que a fase foi formada independente do pH adotado, entretanto sua diminuição provocou 

um aumento no tamanho médio do cristalito. 

 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo a produção de materiais 

cerâmicos do tipo BaCexPr1-xO3 (0 ≤ x ≤1), promissores, porém ainda pouco abordados na 

literatura, tendo como referencial a binária BaCeO3, já produzida por alguns métodos de síntese 

a fim de verificar o comportamento da sua estrutura e morfologia com a substituição gradual 

do cério pelo praseodímio, além de testá-los como catalisadores na oxidação do monóxido de 

carbono em dióxido de carbono utilizando reator de leito fixo,  visando a produção futura de 

membranas cerâmicas catalíticas permeáveis ao oxigênio que poderão ser utilizadas na etapa 

posterior à produção de gás de síntese. Esse tipo de trabalho tem caráter inovador, visto que os 

materiais BaPrO3 e BaCexPr1-xO3 (0,1 ≤ x ≤0,9) ainda não foram completamente investigados 

quando sintetizados pelo método EDTA/Citrato e ainda não foram submetidos a testes de 

atividade catalítica utilizando reator de leito fixo.  
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Diante disto, a presente tese foi dividida em duas partes. Na primeira os materiais foram 

sintetizados pelo método EDTA Citrato, caracterizados por DRX, MEV e BET e submetidos à 

análise estrutural e morfológica a fim de identificar a formação da fase, os parâmetros 

cristalográficos e de rede, além da área superficial e volume dos poros. Na segunda etapa os 

pós das perovskitas BaCexPr1-xO3 (0 ≤ x ≤1) foram submetidos a testes de atividade catalítica 

utilizando reator de leito fixo no Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores 

catalíticos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, objetivando a conversão total do 

CO em CO2. Para isso foram analisados dois parâmetros importantes na otimização do sistema 

reacional: a vazão dos gases de alimentação do reator e a temperatura de reação.  
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2. Aspectos teóricos 
 

2.1 Os materiais cerâmicos e suas aplicações 

 

Embora os materiais cerâmicos tradicionais respondam por grande parte da 

produção, o desenvolvimento de novas cerâmicas, as denominadas "cerâmicas 

avançadas", vêm aumentando principalmente devido as suas várias aplicações, graças as 

suas características e propriedades incomparáveis. A maioria das cerâmicas avançadas 

possui, como seus componentes, uma família de compostos conhecida como óxidos de 

terras raras. Esses óxidos são adicionados às cerâmicas, para lhes fornecer uma 

determinada propriedade. Em particular, propriedades catalíticas, elétricas, magnéticas e 

óticas, além da combinação delas, sendo o foco em estudos para a obtenção de grande 

número de novos produtos. 

 

2.2 Obtenção do material cerâmico pelo método de complexação EDTA-

Citrato 

 

A obtenção do material cerâmico pelo método de complexação EDTA-Citrato 

vem sendo adotado há algum tempo. Nesse processo, íons metálicos presentes na solução 

na forma de sais são organizados a nível molecular dentro de uma matriz orgânica 

formada a partir do EDTA ácido e do ácido cítrico (Moriyama, 2011). Nessa reação, o 

EDTA é utilizado como agente complexante, formando complexos solúveis que contém 

os íons metálicos em solução aquosa. A combinação do EDTA com o ácido cítrico resulta 

em um complexo quelante mais estável que os obtidos em método de complexação 

utilizando apenas EDTA ou ácido cítrico (Wang et al, 2007). 

 

Existem vários tipos de ligantes, um ligante que possui um único doador de 

elétrons que é chamado de unidentado (único dente) como amônia, mas existe também 

aqueles que possuem dois grupos disponíveis para ligações covalentes, o chamado 

bidentado como a glicina por exemplo. Também são conhecidos agentes quelantes 

tridentados, tetradentados, pentadentados e hexadentados. A grande maioria dos íons 

metálicos se liga a seis átomos de ligantes e este recebe o nome de ligante multidentado 

ou ligante quelato que é aquele que se liga a um íon metálico através de mais de um átomo 



Aspectos teóricos 

7 
Maxwell Ferreira Lobato, junho/2015 

ligante. O efeito quelato é a capacidade de ligantes multidentados formarem complexos 

metálicos mais estáveis que os formados por ligantes monodentados que tenham estrutura 

semelhante. Há também os agentes complexantes orgânicos os quais muitos deles têm-se 

tornado importantes na química analítica por causa da sua sensibilidade inerente e 

seletividade potencial ao reagir com íons metálicos. 

 

2.3 Agentes complexantes 

 

2.3.1 EDTA ácido 

 

O EDTA é um dos agentes complexantes mais importantes da química analítica. O 

ácido etilenodiaminotetracético ou ácido (etilenodinitrilo) tetracético é um sistema 

hexaprótico, simbolizado por H6Y
2+. A Figura 2.1 apresenta o EDTA em sua formula 

estrutural. 

 

Figura 2.1 - EDTA em sua formula estrutural. 

 

A molécula do EDTA possui seis sítios potenciais para a ligação de íons 

metálicos: quatro grupos Carboxílicos e dois grupos Amino, cada um dos últimos com 

um par de elétrons desemparelhados. Assim o EDTA é um ligante hexadentado (Harris, 

2005). 

 

O EDTA possui quatro constantes de dissociações para grupos ácidos sendo esses: 

K1 = 1,02 x 10-7, K2 = 6,92 x 10-7; K3 = 2,14 x 10-3, e K4 = 5,50 x 10-11.  As duas primeiras 

constantes são quase da mesma ordem de grandeza, o que sugere que os dois prótons 

envolvidos se dissociam a partir de extremidades opostas da molécula que é bastante 

longa. Com consequência da separação física entre elas, a carga negativa criada pela 

primeira dissociação não afeta muito a remoção do segundo próton. No entanto o mesmo 
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não pode ser dito da dissociação dos outros dois prótons, os quais estão muito mais 

próximos dos íons carboxilato, negativamente carregados, provenientes das dissociações 

anteriores (Skoog, 2006). 

 

2.3.2 Ácido cítrico 

O ácido cítrico ou citrato de hidrogênio (C6H8O7) é um ácido orgânico fraco 

encontrado sob estado sólido em temperatura ambiente, de cor branca ou translúcida, 

inodoro, de sabor azedo totalmente solúvel em água, biodegradável, de baixo ponto de 

fusão, atóxico, não inflamável, presentes nos compostos cítricos.  É um ácido muito 

utilizado na indústria alimentícia e de bebidas, uma vez que apresenta propriedades 

antioxidantes, acidulantes, flavorizantes, sequestrantes e reguladoras da acidez. Por ser 

um produto do metabolismo de certos organismos e um insumo para a indústria 

alimentícia, o ácido cítrico não oferece perigo significativo, os únicos efeitos que provoca 

à saúde humana é uma irritação dos olhos e da pele quando em contanto com essas regiões 

e intoxicação em indivíduos alérgicos. Apresenta risco químico por ser incompatível com 

substâncias cáusticas e oxidantes fortes (Cardoso, 2012). A Figura 2.2 apresenta o ácido 

cítrico em sua formula estrutural: 

 

Figura 2.2 - Ácido cítrico em sua formula estrutural. 

 

2.3.3 Reação de precipitação 

 

Reação de precipitação é o resultado da mistura de duas ou mais soluções límpidas 

que resultam na formação de um produto insolúvel e esse produto é conhecido como 

precipitado. Os precipitados podem ser formados por dois processos, o de nucleação e 
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por crescimento de partícula. O tamanho da partícula de um precipitado recentemente 

formado é determinado pelo mecanismo predominante. 

 

 Na nucleação, algumas moléculas, átomos ou íons juntam-se para formar um sólido 

estável. Na maioria das vezes esses núcleos são formados na superfície de contaminantes 

sólidos em suspensão. A precipitação posterior então envolve uma competição entre a 

nucleação adicional e o crescimento dos núcleos existentes (crescimento de partículas). 

Se o crescimento é predominante então um número pequeno de partículas grandes é 

produzido, já se a nucleação é predominante, o resultado é um precipitado com um grande 

número de pequenas partículas (Brown, 2005). 

 

A precipitação pode ser realizada a partir de uma solução homogênea, essa é uma 

técnica onde um agente precipitante é gerado em uma solução contendo o analito por 

intermédio de uma reação química lenta. Os excessos localizados do reagente não 

ocorrem porque o reagente precipitante é gerado gradativamente e homogeneamente na 

solução e reage com o analito. Assim a supersaturação relativa é mantida em um nível 

baixo durante toda a precipitação.  

 

Há também a precipitação seletiva que é a separação de íons em uma solução aquosa 

usando um reagente que forma um precipitado com um ou poucos íons. Existem vários 

agentes precipitantes orgânicos e inorgânicos, os agentes inorgânicos geralmente formam 

sais pouco solúveis, ou óxido hidratados, com o analito. Já os agentes precipitantes 

orgânicos têm sido desenvolvidos para a determinação gravimétrica de espécies 

inorgânicas. Alguns desses reagentes são significativamente mais seletivos em suas 

reações do que alguns agentes precipitantes inorgânicos (Brown, 2005).  

 

2.4 Tratamento térmico 

 

A queima ou tratamento térmico é a parte primordial no processo de fabricação de 

produtos cerâmicos, pois sob ação do calor gerado pela queima de combustíveis sólidos, 

líquidos ou gasosos produz transformações químicas e físicas nos componentes de massa. 

Alguns fatores são importantes para provocar essas reações bem como a temperatura, o 
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tempo, além da atmosfera do forno que também influi no resultado final, pois os 

constituintes da massa também reagem com os gases que estão em contato (Bouth, 2008).  

 

Existem três estágios no processo de queima que são: pré-aquecimento/pré- 

calcinação; patamar de queima ou calcinação; e o resfriamento. A duração do tratamento 

térmico varia de acordo com o forno e o material que está sendo fabricado (Bouth, 2008). 

 

2.5  O material cerâmico do tipo BaCeO3 e seus dopantes 

 

Nos últimos anos, através da análise do material em questão, vários estudos vêm 

sendo realizados, tanto nos métodos de síntese utilizados para obtenção dos pós, quanto 

na dopagem dos sítios da estrutura com vários elementos distintos a fim de se obter as 

propriedades desejadas que auxiliem na permeseletividade do íon oxigênio, como por 

exemplo, o tamanho do cristalito e o aumento das vacâncias de oxigênio, um dos 

parâmetros mais importantes para a obtenção de alta condutividade no material. Para a 

grande maioria dos condutores de íons oxigênio a condução se dá por meio de sucessivos 

saltos desses íons em posições vacantes na estrutura cristalina. Estas podem ser nativas 

(condutores intrínsecos) ou podem ser introduzidas por meio de substituições parciais 

convenientes (condutores extrínsecos) (Muccillo, 2008).  

 

Um estudo bastante relevante desse material foi realizado por Lopes et al., (2011), 

que obtiveram os pós cerâmicos através da síntese utilizando o método de complexação 

combinando EDTA-citrato a uma temperatura de calcinação de 950 ºC, obtendo um 

tamanho médio de cristalito na escala submicrométrica (3 - 4 m). Além disso, os autores 

realizam testes de condutividade e concluíram que existe uma correlação real entre a alta 

atividade catalítica, em torno da temperatura de 650 ºC e o aumento da condutividade 

iônica de oxigênio. Quanto à sua utilização como catalisador na reação de oxidação do 

metano, os autores observaram que a atividade catalítica começou a 450°C para alcançar 

a conversão completa em 675°C: nesta temperatura a eficiência catalítica da fase BaCeO3 

foi máxima. No entanto, acima da temperatura de 675°C, a oxidação direta de CH4 pelo 

oxigênio atmosférico, torna-se dominante. 

 

 O BaCeO3 também foi estudado por Lee et al (2003) através do método Pechini, 

onde observaram que apesar da fase ser formada já a 600º C, o material apresentava ainda 
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fases secundárias que só foram completamente eliminadas aumentando a temperatura de 

calcinação para 900ºC. Segundo Oliveira et al (2007), que prepararam o material através 

do método de co-precipitação em meio oxalato para verificar a influência da temperatura 

de lavagem, tempo de precipitação e concentração do oxalato de amônia sobre a formação 

da fase, apenas a temperatura teve influência significativa, obtendo tamanho médio de 

cristalito na faixa de 300 nm. A perovskita BaCeO3 também foi preparada por Bhowmick 

et al (2010) através do método hidrotérmico submetendo-os a três valores diferentes de 

temperatura de calcinação (600, 700 e 800ºC) durante o tempo de 10 horas, concluindo 

que houve uma diminuição das fases secundárias com o aumento da temperatura.  

 

O óxido de cério é tido como um bom catalisador por causa do balanço entre a 

grande estabilidade termodinâmica de sua estrutura, do tipo fluorita, e o potencial redox 

do par Ce4+/Ce3+, cerca de 1,7 V. Em condições ambientes, o ion Ce3+ é o mais estável. 

No entanto, na forma de oxido, o número de oxidação predominante é o Ce4+. Essa 

aparente contradição é devida à entalpia de formação da estrutura fluorita que se sobrepõe 

ao potencial de oxidação, levando à coexistência de dois estados estados de oxidação do 

cério no óxido (Wu et al, 2007). Como resultado, na superfície do óxido, há um 

abaixamento do potencial do par Ce4+/Ce3+ de 1,7 V para aproximadamente 1,2 V 

(Sharma, 2009) o que torna o oxido um excelente catalisador para reações de oxidação 

(Wang et al 2006; Kaspar et al, 1999). 

 

Além do estudo dos métodos de síntese, o efeito da substituição parcial do cério 

(Ce) da perovskita BaCeO3 por um metal de transição aponta para um aumento da sua 

condutividade, produzindo um acréscimo das vacâncias de oxigênio nesse material 

(Muccillo, 2008). De acordo com a literatura, o uso de dopantes tem sido bastante 

estudado a fim de identificar os seus efeitos na microestrutura e na permeabilidade ao 

oxigênio da pervskita BaCeO3, com destaque para o trabalho de Zhu et al., (2006), que 

usaram o Ferro (Fe) como dopante, obtendo um material ternário do tipo BaCe0.15Fe0.85O3-

δ, sintetizado através do método de reação em estado sólido e método EDTA-citrato. O 

trabalho analisou a condutividade total e a permeação de oxigênio, obtendo os seguintes 

resultados: a estrutura perovskita dos pós preparados pelo processo EDTA - citrato era 

mais fácil de ser desenvolvida que a preparada pelo método de reação em estado sólido e 

os testes de permeação de oxigênio, em longo prazo, revelaram que as membranas 

derivadas a partir de ambos os métodos apresentam boa estabilidade e permeação de 
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oxigênio.  Outro trabalho relevante foi realizado por Guo et al (2012), que prepararam 

soluções sólidas de Ba(Ce0.5Zr0.5)1−x Yx O3−δ pelo método de reação do estado sólido 

visando a análise das propriedades eletroquímicas. Eles observaram que os espectros de 

impedância revelaram uma forte influência da concentração de Y na condutividade 

elétrica e energia de ativação aparente de Ba(Ce0.5Zr0.5)1−x Yx O3−δ. A amostra com x = 

0.20 teve a condutividade elétrica máxima e energia de ativação aparente mínima. A 800 

° C, a condutividade total no ar foi de 2,07 × 10-2 S · cm-1, e energia de ativação aparente 

é de 72 kJ mol-1.  

 

Em relação à dopagem do material BaCeO3 com o elemento praseodímio, um 

trabalho relevante foi o de Wang (2008) que sintetizou o material ternário BaCe0,8Pr0,2O3 

pelo método de reação do estado sólido visando o estudo da condutividade iônica e 

eletrônica da perovskita, sendo as características estruturais e de pureza determinadas por 

técnica de difração de raios X (DRX). Os resultados indicaram que a condutividade total 

aumentou ligeiramente com o aumento da pressão parcial de oxigênio na faixa estudada.  

 

 Em suma, a perovskita do tipo BaCexPr1-xO3 tem como principal elemento o cério, 

terra rara responsável pela condutividade elétrica (quando puro) e iônica (quando dopado 

com elementos de menor valência).  Quanto ao óxido de praseodímio, que nas últimas 

décadas vem sendo estudado como co-dopante em eletrólitos sólidos de cério, não foram 

obtidos resultados concordantes quanto ao real efeito causado pela sua adição na 

permeabilidade ao oxigênio, propriedades catalíticas e físicas dos eletrólitos (Tadokoro 

et al., 2004), se fazendo necessário um estudo mais aprofundado das suas características 

e propriedades como dopante neste tipo de material. 

 

2.6 Catalisadores e mecanismos da catálise heterogênea 

 

Catalisador é uma substância que, sem ser consumida durante a reação, aumenta 

a sua velocidade. Isso acontece porque o catalisador é utilizado numa etapa inicial, do 

mecanismo da reação química, e é regenerado na etapa seguinte. Ele atua, simplesmente, 

mostrando um mecanismo alternativo para a reação, sendo que, neste a energia de 

ativação é menor que o mecanismo convencional ou não-catalisado. Na Figura 2.3, pode-

se comparar a mesma reação com e sem a presença de catalisador, onde cada máximo de 

energia potencial apresentado corresponde à formação de um complexo ativado. Pode-se 
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também verificar que o pH da reação só depende da identidade dos reagentes e produtos, 

ou seja, independe do caminho do mecanismo. No entanto, como pode ser observado, a 

energia de ativação da reação utilizando catalisador é menor (Russel, 1994). 

 

 

Figura 2.3 - Representação esquemática do efeito do catalisador na energia de 

ativação 

 

Nas reações catalíticas heterogêneas, o catalisador, os reagentes e os produtos da 

reação estão em fases diferentes. Normalmente, ela é o resultado da transformação de 

moléculas na interface sólido (o catalisador) - fase gasosa ou líquida. Ela começa com a 

adsorção de uma molécula na superfície do catalisador. Essa adsorção pode ser 

relativamente fraca, fenômeno denominado de adsorção física ou de van der Waals, ou 

pode ser mais forte, denominada adsorção química ou quimissorção. A diferença entre os 

dois tipos de adsorção pode ser medida, pois, já foi observado que durante a quimissorção 

a quantidade de calor liberado é maior que na adsorção física. A adsorção química é muito 

comum na catálise heterogênea, e, ela, normalmente, ocorre em determinados sítios da 

superfície, denominados sítios ativos, cuja natureza pode ser complexa, em função dos 

defeitos de superfície existentes no catalisador (Russel, 1994).  

 

A existência de resistência externa ao transporte dos reagentes impõe que suas 

concentrações na superfície do sólido sejam inferiores à concentração na fase global. A 

resistência ao transporte interno à partícula acarreta em baixa adsorção dos reagentes na 



Aspectos teóricos 

14 
Maxwell Ferreira Lobato, junho/2015 

superfície do catalisador, gerando taxas de reação inferiores ao ideal. Ambas as resistências 

podem ser diminuídas com o aumento da vazão dos gases (Fogler, 2006) 

 

2.7 Os materiais cerâmicos e suas propriedades catalíticas  

 

O estudo da produção e caracterização de materiais ultrafinos e nanoestruturados 

tem sido um dos temas mais atraentes da pesquisa fundamental e tecnológica nas últimas 

décadas, isso devido às possibilidades de melhoria das diversas propriedades que os 

materiais nanoestruturados podem ter em comparação aos materiais obtidos pelos 

processos convencionais. 

 

Cerca de 90% dos produtos de transformação da indústria química utilizam 

catalisadores em alguma etapa de sua produção (Cardoso, 1987), sendo ainda maior 

quando se consideram as reações de controle ambiental (Rangel, 2007). Isso devido à 

necessidade crescente de aprimorar os processos de produção industrial, racionalizar as 

formas de utilização de energia e desenvolvimento de métodos de obtenção de produtos 

com menor impacto ao meio ambiente. 

 

Nos últimos anos, muitas pesquisas são direcionadas para o desenvolvimento de 

catalisadores que mostrem alta atividade e que apresentem elevada resistência, por 

exemplo, à formação de depósitos de carbono. Numerosos catalisadores metálicos foram 

estudados para reação de reforma do metano com dióxido de carbono para produção de 

gás de síntese, por exemplo. Dentre eles, catalisadores baseados em níquel (Rivas et al., 

2008; Ouaguenouni et al., 2009) e metais nobres (Rh, Ru, Ir, Pd e Pt) (Znak et al., 2008; 

Minoso, 2009) tem mostrado desempenho catalítico, em termos de atividade e 

seletividade, promissores para gás de síntese. Dentre estes materiais, os metais nobres se 

destacam mostrando-se melhores quando comparados ao níquel, pois este se desativa 

rapidamente devido à deposição de carbono. Tem sido relatado que a adição de óxidos de 

metais alcalinos ou alcalinos terrosos e de lantanídeos (Cao et al., 2003) ou a utilização 

de espécies metálicas altamente dispersas sobre o suporte contribuem para a redução da 

formação de carbono, aumentando a estabilidade catalítica. 

 

Uma opção particularmente atrativa para uma reação de alta temperatura, como a 

reforma seca de metano, é o uso de precursores com estrutura perovskita, que pode 
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apresentar alta estabilidade térmica, podendo ser talvez a solução aos problemas 

relacionados a desativação. Em 1972, Voorhoeve e colaboradores, relataram que os 

óxidos tipo perovskita (ABO3) apresentam alta atividade catalítica comparável à de um 

catalisador de platina utilizado na exaustão automotiva. 

 

Nos óxidos tipo perovskita, a substituição dos cátions nos sítios A e B por cátions 

metálicos provocam alteração das propriedades catalíticas. Foi considerado também que 

diferentes procedimentos de preparação produzem diferentes características dos 

materiais, como por exemplo área específica, cristalinidade e composição da superfície. 

Em relação aos catalisadores de metais nobres, as perovskitas são menos dispendiosas, 

termicamente mais estável e que apresenta oxidação catalítica de comparável atividade. 

Uma das restrições técnicas ao uso de perovskita como catalisadores é a incapacidade de 

produzir materiais de área superficial elevada. 

 

A larga diversidade das propriedades que esses materiais exibem deve-se a 

possibilidade de síntese dos óxidos tipo perovskita pela substituição parcial de cátions na 

posição A e B da estrutura, originando compostos substituídos que seguem a fórmula A1-

xAxB1-yByO3-. Essas características são responsáveis pela grande variedade de reações 

nas quais são usadas como catalisadores. Outro aspecto relevante das perovskitas está 

relacionado à estabilidade do estado de oxidação pouco comum na estrutura cristalina. 
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3. Metodologia 
 

O presente trabalho foi dividido em duas etapas. Na primeira foram sintetizados, em 

duplicata, através do método de complexação combinando EDTA/Citrato, os 11 materiais 

cerâmicos BaCexPr1-xO3 (0 ≤ x ≤1) seguindo metodologia proposta por Santos (2010), sendo 

caracterizados por Difração de Raios X, por Microscopia Eletrônica de Varredura e BET, a fim 

de identificar aqueles com menor tamanho médio de cristalito. Os difratogramas foram 

comparados com os padrões JCPDS nº 79001-ICSD (BaCeO3), 79002–ICSD (BaCe0,85Pr0,15O3) 

e 2753–ICSD (BaPrO3), obtidos através do refinamento de Rietveld e utilizando o programa 

Material Analysis Using Diffration (MAUD) versão 2.064, no qual todos os fatores de 

contribuições para as intensidades medidas puderam ser simultaneamente refinadas até que o 

parâmetro residual S (diferença entre os perfis experimentais e os observados no padrão 

JCPDS) fosse minimizado. Além disso, o refinamento também foi usado para determinação do 

tamanho médio de cristalito e demais parâmetros cristalográficos.  Na segunda etapa foram 

realizados testes em reator de leito fixo a fim de identificar a atividade catalítica dos pós 

sintetizados na oxidação do monóxido de carbono a dióxido de carbono.  

 

As sínteses e os testes catalíticos foram executados no Laboratório de Materiais 

Nanoestruturados e Reatores Catalíticos – LAMNRC/UFRN e as caracterizações foram 

realizadas no Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás Natural – NEPGN/UFRN, no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, na Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido, UFERSA e no Centro de Tecnologia do Gás e Energias 

Renováveis, CTGÁS. 

 

3.1 Reagentes e equipamentos utilizados para síntese dos materiais  

 

Os reagentes comerciais utilizados nas sínteses dos materiais cerâmicos estão resumidos 

na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Reagentes químicos utilizados na síntese dos pós de perovskitas BaCexPr1-xO3 (0 

≤ x ≤1) com base no método de complexação combinando EDTA - Citrato. 

Reagente Fórmula química Pureza, % Fabricante 

 

EDTA ácido 

 

C10H16N2O8 99,99 Sigma/Aldrick 

Nitrato de bário 

 
Ba(NO3)2 99 Sigma/Aldrick 

Nitrato de cério 

hexahidratado 

 

Ce(NO3)3.6H2O 98 Sigma/Aldrick 

Nitrato de praseodímio 

hexahidratado 
Pr(NO3)3.6H2O 99,9 Sigma/Aldrick 

    

Ácido cítrico C6H8O7 99 Sigma/Aldrick 

Hidróxido de amônia NH4OH 25 Fluka 

 

Um aquecedor/agitador (modelo Fisaton) foi utilizado na etapa de obtenção do gel, 

juntamente com um termômetro químico e um pHmetro (modelo PHS-3B, TECNAL) para 

controle de temperatura e pH, respectivamente. Para etapa de calcinação foi utilizado um forno 

tipo mufla com temperatura e aquecimento programável.  

 

3.2 Síntese e caracterização dos materiais BaCexPr1-xO3 (0 ≤ x ≤ 1) 

 

A síntese foi iniciada com o EDTA ácido diluído em hidróxido de amônia numa razão 

1g: 10 mL, sendo em seguida adicionado o bário. A mistura foi mantida sob agitação e 

aquecimento (40 oC) por 30 minutos e em seguida uma solução à base dos elementos cério e/ou 

praseodímio, em proporções definidas estequiometricamente, foi adicionada à anterior, sendo 

mantida, também, sobre aquecimento (40 ºC) e agitação por mais 30 minutos. Por fim o ácido 

cítrico foi adicionado, sendo o pH de síntese corrigido para 11 e a temperatura elevada para 80 

oC até a formação de um gel viscoso. Esse gel foi pré-calcinado a uma temperatura de 230ºC 

por 3 horas e calcinado a 1000 ºC por 5 horas, com taxa de aquecimento de 5 ºC/min. Em 

seguida o pó foi moído em um almofariz, pesado e acondicionado em recipientes para 

posteriores caracterizações. Uma razão molar de EDTA -ácido, ácido cítrico e íons metálicos 

totais de 1: 1,5: 1 foi adotada para obtenção do material cerâmico.  
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A Figura 3.1 mostra o procedimento experimental para a preparação do material 

BaCexPr1-xO3 (0 ≤ x ≤1), rota sugerida por Santos (2010). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Metodologia de síntese do material BaCexPr1-xO3 

 

3.2.1 Caracterização dos pós 

 

As técnicas a seguir foram utilizadas para caracterização dos pós cerâmicos sintetizados 

a partir da rota metodológica proposta. Em resumo, as técnicas permitiram os seguintes estudos: 

 Verificação da estrutura cristalina por Difração de Raios-X (DRX); 

C10H16N2O8 

 

NH4OH 

 

Ba(NO3)2 Ce(NO3)3.6H2O 

e / ou 

Pr(NO3)3.6H2O  

 

Solução 1 

Solução 2 

Água deionizada 

Solução 3 

Pó final 

 1g:10ml 

 

 

C6H8O7 

Solução 4 

Gel 

- Aquecimento (40º) 

- Agitação (30 min.) 

 

- Aquecimento (80º) 

- Agitação até formação de gel 

      - Ajuste do pH para 11 
 

 

 

- Temperatura de 40º 

- Agitação (40 min,) 

 

- Pré-calcinação (230ºC – 180 min.) 

- Calcinação (1000ºC – 300 min.) 

 

NH4OH 
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 Estudo morfológico e de composição química por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) 

 Determinação da área superficial a partir do método BET (Brunauer-Emmet-Teller). 

 

3.2.1.1 Difração de Raios – X (DRX) 

 

Para identificação das fases, os pós cerâmicos foram analisados por difração de raios X 

pelo método do pó, em um difratômetro de raios X Shimadzu DRX-6000, com radiação Cukα 

(comprimento de onda 1,5406 Å) e 2θ variando de 10 a 90, passo de 2º/min, e analisados com 

o software X’pert HighScore Plus.  

 

3.2.1.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Esta técnica permite analisar em detalhe a morfologia e textura dos grãos que constituem 

o material a partir de imagens digitais obtidos pelo bombardeio de elétrons sobre a amostra. O 

aparelho utilizado, tipo PHILIPS XL30, tem uma resolução máxima de 10 nm. 

 

3.2.1.3 Adsorção Física de Nitrogênio (Método de BET) 

 

As medidas de área superficial específica, diâmetro e volume de poro e a isoterma de 

adsorção dos pós foram obtidas por adsorção física de nitrogênio sobre o material, seguindo o 

modelo proposto por BET (Brunauer, Emmett e Teller).  

 

Para a realização deste ensaio, foi utilizado um medidor de área específica Quanta 

Chrome NOVA-1200E “Surface and Pore Analyser”, equipado de software para determinação 

da área superficial específica. As amostras foram desgaseificadas por 3h a 300ºC para remover 

qualquer material fisissorvido no interior dos poros e na superfície do material. A área 

superficial e o tamanho médio das partículas foram determinados com base na relação 

geométrica dada na Equação (4). 

 

DBET=(6/SBET.ρ)             (4) 

           

na qual DBET é o diâmetro médio de partícula, SBET é a área superficial específica e ρ é a 

densidade teórica. 
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3.3 Testes catalíticos nos materiais  

 

3.3.1  Montagem do reator e do sistema de aquisição de dados 

 

Os testes catalíticos realizados com os materiais sintetizados na etapa anterior foram 

executados no sistema experimental referente a um reator a membrana que foi adaptado para 

trabalhar com leito fixo, disponível no LAMNRC da UFRN. A altura do reator é de 80 cm, e 

seu diâmetro interno de 1 cm.  

 

O sistema consiste basicamente de um reator tubular, de um forno (fornalha) tubular 

bipartido de temperatura controlável e um cromatógrafo gasoso para aquisição de dados usado 

na análise de correntes efluentes. O reator tubular projetado trata-se de dois tubos de aço-

inoxidável concêntricos acoplados aos cabeçotes com suportes de montagem, contendo tampas 

de vedação e conexões para alimentação de gases, localizadas nas extremidades dos tubos. O 

tubo externo possui diâmetro de 3,6 cm e comprimento total de 40 cm. O tubo interno possui 

diâmetro externo de 2,2 cm e comprimento 25 cm. O LAMNRC também dispõe de uma linha 

de gases composta por cilindros especiais que foram utilizados nos testes.  

 

O sistema reacional montado no LAMNRC é mostrado na Figura 3.2 (Moriyama, 2014)  

 

Figura 3.2 – Esquema do sistema reacional  
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O esquema do reator de leito fixo e do forno tubular é detalhado na Figura 3.3. 

 

 

  

Figura 3.3 - Esquema do reator de leito fixo  

 

O leito catalítico foi formado por 100 mg de amostra que foi posicionada entre duas 

telas de 100 mesh, a fim de evitar o arraste do pó. Além disso, o diâmetro do leito é de 8 mm, 

e sua altura de 2 mm. 

 

A análise da composição do fluxo que deixa o reator foi feita através de cromatografia 

gasosa. O equipamento utilizado é o Varian CG-3800 equipado com interface de comunicação 

800 que permite a leitura e gravação do sinal em computador. O detector utilizado é baseado 

na condutividade térmica dos gases (TCD). A coluna é empacotada com peneiras moleculares 

de 5Ǻ e possui 3,2 metros de comprimento. A temperatura da coluna, do detector e do filamento 

são 90 ºC, 200 ºC, e 250 ºC, respectivamente. O gás de arraste é argônio, o mesmo utilizado 

como referência para o detector. Os gases utilizados nas reações são oxigênio (O2) e monóxido 

de carbono (CO). Nitrogênio (N2) foi utilizado para diluir a mistura até a concentração de 

trabalho, cerca de 6%, valor dentro da margem de segurança biológica (Cardoso, 2014). O 

monóxido de carbono foi fornecido no cilindro em concentração volumétrica de 15% em hélio 
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(He). Entre cada medida as amostras foram deixadas na temperatura da análise e foi realizada 

uma purga com N2 durante 1 hora.  

 

Os testes iniciais foram realizados no reator com o material BaCeO3, já bastante discutido 

por outros autores, a fim de identificar a vazão ótima de operação, ou seja, aquela na qual foi 

obtida a maior conversão de CO. Para isso foi fixada a temperatura e utilizados fluxos de 

50ml/min e 100 ml/min da mistura contendo o monóxido de carbono, valores tomados como 

base de acordo com estudos encontrados na literatura. Identificada a vazão ótima de operação, 

cada material foi submetido aos testes catalíticos, com temperatura variando entre 100ºC e 

550ºC, com objetivo de identificar conversão acima de 50 %.
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4. Resultados e discussão 
 

4.1 Síntese e caracterização dos pós cerâmicos por Difração de Raios - X 

 

Em relação as sínteses, todos os experimentos foram realizados com sucesso, desde as 

pesagens iniciais até o final da fase de evaporação dos nitratos, EDTA e ácido cítrico, onde foi 

observado um gel de cor clara e pouco viscoso que foi levado ao forno para calcinação e 

obtenção do pó.  

 

Os difratogramas mostram que os materiais analisados obtiveram picos característicos 

da estrutura perovskita pretendida, o que pode ser comprovado pelos índices de Miller, retirados 

do programa MAUD e que são usados para descrever o conjunto de planos existentes num 

cristal. 

 

 Conforme os difratogramas apresentados a seguir, as fases BaCeO3, BaCexPr1-xO3 e 

BaPrO3, comparadas com os padrões JCPDS nº 79001-ICSD, 79002–ICSD e 2751–ICSD, 

respectivamente, foram formadas independentemente do tratamento térmico adotado. Quando 

calcinados a 1000°C, observou-se a presença de fases secundárias (carbonato de bário), que 

segundo Xu et al. (2013) coexiste com a fase perovskita a partir de 300 ºC, mas que, segundo 

Lee et al. (2003), pode ser eliminado em temperaturas acima de 1100º C. Entretanto, como a 

literatura aponta para um aumento do tamanho do cristal com o incremento da temperatura 

(Holzl, 2005) foi preferível trabalhar com essa fase secundária, já que a concentração da 

impureza ficou abaixo de 5% em todas as amostras, não influenciando nas considerações finais.  

 

Para os materiais foram apresentados picos característicos da perovskita pretendida, 

resultado concordante com Lopes (2012), porém com uma fase secundária identificada como 

Carbonato de Bário (BaCO3) Já através do refinamento de Rietveld foi constatado que o 

material apresentou um sistema cristalino do tipo ortorrômbico, o que indica uma distorção da 

estrutura cúbica (Junqueira, 2004). A Figura 4.1 apresenta as curvas referentes aos materiais 

BaCexPr1-xO3 com concentração de praseodímio entre de 0% e 50%.  
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Figura 4.1 - Difratogramas dos materiais cerâmicos BaCexPr1-xO3 com concentração de 

praseodímio entre de 0% e 50%. A) BaCeO3; B) BaCe0,9Pr0,1O3; C) BaCe0,8Pr0,2O3; D) 

BaCe0,7Pr0,3O3; E) BaCe0,6Pr0,4O3; F) BaCe0,5Pr0,5O3 

 

As curvas mostram que a substituição gradativa do Cério pelo Praseodímio não 

influenciou de forma significativa os picos de difração, podendo ser observadas intensidades e 

ângulos próximos entre as composições. Além disso, através do refinamento pelo método de 

Rietveld foi calculado, para o material BaCeO3, um tamanho de cristalito com 

aproximadamente 133,2 nm e parâmetro residual de 1,3. 

 

A substituição de 10% de cério pelo praseodímio, cujo material é representado pela curva 

B, apresenta intensidade e distribuição dos picos próximos aos da amostra anterior, além da 

mesma fase intermediária. Através do refinamento de Rietveld foi verificado que o material 

possui também sistema cristalino ortorrômbico com grupo espacial Pmcn, tamanho de cristalito 

com aproximadamente 126,5 nm e parâmetro residual de 1,7.  

 

Com dopagem de 20% de praseodímio, material representado pela curva C, o padrão de 

difração apresentou picos com menor intensidade e com a mesma fase secundária já discutida 
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anteriormente, sendo observado através do refinamento de Ritveld o mesmo sistema cristalino 

e grupo especial dos anteriores. O tamanho de cristalito do material ficou próximo de 119,0 nm 

com parâmetro residual de 1,4.  

 

Na curva D, com a substituição de 30% de cério pelo praseodímio, observou-se picos com 

intensidades próximas aos da anterior, além do mesmo Carbonato de Bário como fase 

secundária. O sistema cristalino não mudou em relação às anteriores, permanecendo como 

ortorrômbico, com tamanho de cristalito de 113,9 nm e parâmetro residual de 1,4.  

 

Já para o material com substituição de 40% de cério pelo praseodímio, representado pelo 

padrão de difração E, foram observadas características próximas às já analisadas, com picos 

bem definidos e o aparecimento da fase secundária já comentada anteriormente, além do mesmo 

sistema cristalino das perovskitas anteriores. Além disso, o tamanho de cristalito ficou próximo 

de 119 nm e o parâmetro residual 1,4.  

 

Por fim, a Figura 4.1 (F), com o sítio A substituído por 50% de praseodímio, assim como 

nos resultados anteriores, apresentou picos bem definidos e a mesma impureza já identificada. 

Foi observado, através do refinamento pelo método de Rietveld, um tamanho de cristalito de 

124,8 nm e um parâmetro residual de 1,4. 

 

A Figura 4.2 apresenta as curvas referentes aos materiais BaCexPr1-xO3 com concentração 

de praseodímio entre de 60% e 100%.  
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Figura 4.2 - Difratogramas dos materiais cerâmicos BaCexPr1-xO3 com concentração de 

praseodímio entre de 60% e 100%. A)  BaCe04Pr0,6O3; B) BaCe0,3Pr0,7O3; C) BaCe0,2Pr0,8O3; 

D) BaCe0,1Pr0,9O3; E) BaPrO3 

 

A curva A, com 60% de praseodímio e 40% de cério, também apresentou os perfis 

próximos dos apresentados na Figura 4.1, com mesmo sistema cristalino e grupo espacial. O 

tamanho de cristalito foi de 137 nm e o parâmetro residual de 1,4. A curva B, com 70% de 

praseodímio, também apresentou difratograma com perfis próximos dos anteriores, sistema 

cristalino ortorrômbico, grupo espacial Pmcn, tamanho de cristalito de 142,2 nm e parâmetro 

residual de 1,5. Já a curva C, com 80% de praseodímio no sítio A, também mostrou 

difratograma com picos característicos da perovskita analisada, sendo observado, através do 

refinamento de Rietveld, o tamanho de cristalito com aproximadamente 124,4 nm e parâmetro 

residual de 1,4.  O padrão de diração D também mostra os picos característicos da perovskita, 

e o refinamento aponta para um tamanho de cristalito de 106,5 nm e parâmetro residual de 1,5. 

 

Finalmente, a Figura 4.2 (E), referente ao BaPrO3, mostra o difratograma com picos 

próximos das amostras anteriores. Além dessas informações, através do refinamento pode-se 

identificar que o tamanho de cristalito apresentou o menor tamanho entre todas as amostras 

analisadas, 100 nm, com parâmetro residual de 1,9. 

Os resultados até aqui apresentados podem ser melhor analisados com o auxílio da Tabela 

4.1 que apresenta os parâmetros de rede do material obtido.  
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Tabela 4.1 – parâmetros de rede dos materiais cerâmicos  

Sínteses 
Parâmetros de rede Estrutura 

cristalina α (º) β (º) γ (º) a (Å) b (Å) c (Å) 

BaCeO3 90 90 90 6,2212 6,2411 8,7901 Ortorrômbica 

BaCe0,9Pr0,1 90 90 90 6,2171 6,2121 8,7713 Ortorrômbica 

BaCe0,8Pr0,2 90 90 90 6,2209 6,227 8,7627 Ortorrômbica 

BaCe0,7Pr0,3 90 90 90 6,2021 6,2289 8,7571 Ortorrômbica 

BaCe0,6Pr0,4 90 90 90 6,2022 6,2293 8,7568 Ortorrômbica 

BaCe0,5Pr0,5 90 90 90 6,2022 6,2265 8,7529 Ortorrômbica 

BaCe0,4Pr0,6 90 90 90 6,1977 6,2106 8,7459 Ortorrômbica 

BaCe0,3Pr0,7 90 90 90 6,1921 6,2216 8,7415 Ortorrômbica 

BaCe0,2Pr0,8 90 90 90 6,2103 6,1764 8,7603 Ortorrômbica 

BaCe0,1Pr0,9 90 90 90 6,2155  6,1807   8,7437 Ortorrômbica 

BaPrO3 90 90 90 6,0658 6,2684 8,6999 Ortorrômbica 

 

Os resultados encontrados na Tabela 4.1 apontam para o fato de que a adição do elemento 

praseodímio ao material cerâmico binário do tipo BaCeO3 não influenciou a sua estrutura 

cristalina, que foi identificada por Yamanaka et al (2003) como ortorrômbica, pois os ângulos 

(α, β, γ) são iguais a 90º e os eixos (a, b, c), todos diferentes. Essa estrutura manteve-se a mesma 

para todas as composições estudadas. 

 

Já na Tabela 4.2 foram mostrados, além daqueles citados anteriormente, os parâmetros 

cristalográficos dos materiais sintetizados, com ênfase ao tamanho dos cristais, volume de 

célula e densidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.2 – parâmetros cristalográficos dos materiais cerâmicos 
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Sínteses 
Tamanho do 

cristal, nm 

Parâmetro 

residual 

Volume da 

célula, Å3 

Densidade, 

g.cm-3  

Estrutura 

cristalina 

BaCeO3 133,2 1,3 347,89 3,371 Ortorrômbica 

BaCe0,9Pr0,1 126,5 1,7 338,76 3,916 Ortorrômbica 

BaCe0,8Pr0,2 119,0 1,4 338,33 3,921 Ortorrômbica 

BaCe0,7Pr0,3 113,9 1,4 338,31 3,922 Ortorrômbica 

BaCe0,6Pr0,4 119,1 1,4 338,33 3,922 Ortorrômbica 

BaCe0,5Pr0,5 124,8 1,4 338,00 3,925 Ortorrômbica 

BaCe0,4Pr0,6 137,0 1,4 336,65 3,941 Ortorrômbica 

BaCe0,3Pr0,7 142,2 1,5 336,77 3,940 Ortorrômbica 

BaCe0,2Pr0,8 124,4 1,4 336,01 3,948 Ortorrômbica 

BaCe0,1Pr0,9 106,5 1,5 335,90 3,950 Ortorrômbica 

BaPrO3 100,0 1,9 335,86 3,820 Ortorrômbica 

 

 

O primeiro fator analisado foi o parâmetro residual, que indicou sucesso no refinamento 

pelo método de Rietveld através do ajuste feito entre os pontos experimentais e os observados 

no padrão JCPDS. Em relação aos demais parâmetros cristalográficos, o aumento na 

concentração de praseodímio na estrutura praticamente não afetou o volume de célula e a 

densidade do material de forma significativa. Isso pode ser explicado, provavelmente, pela 

proximidade entre os raios atômicos do cério (182,5 pm) e do praseodímio (182 pm). Os valores 

de tamanho de cristalito podem ser melhor observados na Figura 4.3, que mostra a distribuição 

do tamanho médio dos cristalitos em relação à composição do praseodímio no pó cerâmico.  

 

 

Figura 4.3 – Distribuição do tamanho médio dos cristais com relação à adição do elemento 

praseodímio (Pr) ao material cerâmico do tipo BaCexO3 

 

 Na figura nota-se que o tamanho dos cristais variou, conforme comentado, entre 100 

nm e 142 nm, aproximadamente, permanecendo na escala micrométrica e comprovando que o 
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praseodímio provocou a diminuição do cristalito nas amostras com 10% a 30% e 70% a 100% 

de cério substituído por esse Terra Rara.  

  

Além de toda a análise feita, o sucesso da síntese via EDTA/Citrato também se deve à 

escolha do pH 11. O fato das fases terem sido formadas é explicado pelo fato das hidroxilas 

presentes do meio reacional auxiliarem na desprotonação dos grupos carboxílicos do EDTA em 

meio básico, aumentando a estabilidade dos complexos formados independentemente dos 

metais presentes, já que o EDTA é um ligante hexadentado contendo 6 átomos capazes de atuar 

como doadores de pares de elétrons, sendo 4 átomos de oxigênio provenientes dos grupos 

carboxílicos e 2 átomos de nitrogênio. Em soluções fortemente básicas (pH > 12) as hidroxilas 

presentes no meio reacional auxiliam a desprotonação dos grupos carboxílicos e o EDTA forma 

complexos estáveis do tipo 1:1 com quase todos os metais multivalentes (Silva, 2011).  

 

4.2 Caracterização dos pós cerâmicos por Microscopia Eletrônica de Varredura – 

MEV 

 

Os resultados são mostrados nas Figuras a seguir para os 11 materiais sintetizados. 

A Figura 4.4 apresentou um conjunto de aglomerados na forma de bastonetes, resultado 

relatado por Lopes (2011) e um material com poros em toda sua extensão, resultado 

concordante com o apresentado por Lin et al (2007). 

 

Figura 4.4 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCeO3).  

 

Na Figura 4.5 pode-se observar a presença de aglomerados dispersos sobre uma superfície 

irregular, além de poros em toda a amostra. 
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Figura 4.5 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,9Pr0,1O3).  

 

 

Na Figura 4.6, nota-se a presença de aglomerados idênticos ao material anterior, porém 

sobre uma superfície menos irregular que a anterior. Além disso, observa-se a presença de poros 

em toda a amostra. 

 

 
 

Figura 4.6- Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,8Pr0,2O3).  

 

A Figura 4.7 apresenta vários aglomerados na forma de bastonetes sobre toda a área 

analisada, além de alguns aglomerados de formas e tamanhos diferentes. 
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Figura 4.7 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,7Pr0,3O3).  

 

 

A Figura 4.8, assim como as anteriores, apresentam uma grande quantidade de 

aglomerados dispersos sobre uma superfície irregular com regiões de aspecto fibroso, conforme 

indicação na micrografia. Essas regiões podem ser indício da formação da matriz orgânica onde 

estão contidos os metais e o EDTA como agente complexante. 

 

 

Figura 4.8 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,6Pr0,4O3).  

 

As Figura 4.9 apresenta uma superfície porosa e regular com alguns aglomerados 

dispersos de várias formas e tamanhos. 
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Figura 4.9 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,5Pr0,5O3).  

 

 

A Figura 4.10 sugere a formação de duas fases, que podem ser observadas pela diferença 

de coloração, sendo indício do carbonato de bário discutido anteriormente. 

 

 
 

Figura 4.10 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,4Pr0,6O3).  

 

A Figura 4.11 mostra aglomerados de diversas formas distribuídos em toda a amostra, 

além da presença de poros. 
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Figura 4.11 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,3Pr0,7O3).  

 

 

A Figura 4.12, além da morfologia observada na maioria dos outros materiais, apresenta 

a mesma formação fibrosa já comentada  

 

 

Figura 4.12 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,2Pr0,8O3).  

 

 

Em relação a Figura 4.13, observa-se uma alta concentração de aglomerados distribuídos 

uniformemente com regiões porosas. 
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Figura 4.13 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,1Pr0,9O3).  

 

 

Por fim, a Figura 4.14 apresenta uma amostra com superfície também irregular, porém 

menos heterogênea que as anteriores, com regiões aparentemente densas. 

 

 

 

Figura 4.14 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaPrO3).  

 

 

4.3 Caracterização do pó cerâmico pelo método BET 

 

As medidas de área superficial específica, diâmetro, volume de poro e a isoterma de 

adsorção dos pós foram obtidas por adsorção física de nitrogênio sobre o material, seguindo o 

modelo proposto por BET (Brunauer, Emmett e Teller). Foram realizadas três análises visando 
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a representatividade do resultado, na perovskita BaCeO3, BaCe0,5Pr0,5O3 e BaPrO3 sendo 

constatada áreas muito próximas entre os materiais em questão. 

 

As propriedades texturais são dadas na Tabela 4.3 onde se observa a área superficial 

específica e o volume de poro das perovskitas supracitadas. 

 

Tabela 4. 3 - Área superficial específica e o volume de poro das perovskitas BaCeO3,  

BaCe0,5Pr0,5O3 e BaPrO3 

Propriedades BaCeO3 BaCe0,5Pr0,5O3 BaPrO3 

Área específica 

(m2g-1) 

2,62 3,03  2,37 

Volume de poro 

(cm3g-1) 

0,0048 0,007 0,007 

 

 

As áreas superficiais obtidas a partir do método BET para as perovskitas BaCeO3, 

BaCe0,5Pr0,5O3 e BaPrO3 mostraram-se muito próximas, com isso pode representar de forma 

confiável as outras composições da ternária. No trabalho de Lopes et al. (2012) foi apresentado, 

para o material binário do tipo BaCeO3, uma área superficial na faixa de 4,5 m²/g, porém esse 

resultado pode ser explicado, possivelmente, pela temperatura de calcinação mais baixa, por 

volta de 950 º, e pH 10, o que provoca uma diminuição no tamanho do grão, em comparação 

com a temperatura de calcinação de 1000ºC e pH 11 realizada neste trabalho. Além disso as 

amostras não foram submetidas a moagem, o que pode ter influenciado no aumento do tamanho 

dos aglomerados e diminuição da área superficial. 

 

Conforme a Figura 4.15, as amostras apresentam isotermas do tipo II (Ciola, 1981). Este 

tipo de isoterma é encontrado quando a adsorção ocorre em materiais não-porosos ou 

macroporosos, resultados estes concordantes com os apresentados na análise de morfologia do 

material. A pequena diferença de volume adsorvido, conforme apresentado nas isotermas de 

adsorção/dessorção de nitrogênio das perovskitas, pode ser atribuída a área superficial 

apresentada pelos materiais. Como a perovskita BaCe0,5Pr0,5O3 apresenta leve aumento na área 

superficial quando comparada ao BaCeO3  e BaPrO3, consequentemente apresentará um volume 

maior de nitrogênio adsorvido. 
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Figura 4.15 - Isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio das perovskitas BaCeO3 (A) e 

BaCe0,5Pr0,5O3 (B) e BaPrO3 (C) 
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4.4 Testes catalíticos nas perovskitas 

 

4.4.1 Teste de vazão da mistura de gases  

 

Na primeira etapa dos testes catalíticos foi realizado o estudo de vazão da mistura 

composta pelo monóxido de carbono, hélio, nitrogênio e oxigênio, com temperaturas variando 

entre 100 º C e 400 º C, suficientes para determinação da conversão total do CO a CO2, a fim 

de otimizar a operação. As vazões utilizadas foram 50 ml/min. e 100 ml/min, valores baseados 

na literatura e dentro dos limites operacionais do equipamento. Para esses testes foi utilizado o 

material BaCeO3, já bastante trabalhado e discutido por pesquisadores em todo mundo, como 

referência. Os resultados encontram-se na Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 – Determinação da vazão da mistura reacional utilizada nos testes catalíticos 

tendo como referência o material BaCeO3 

 

A figura 4.16, mostra que acima de 100ºC a vazão de 50 ml/min apresentou maior 

conversão em relação à de 100 ml/min, ficando mais evidente acima de 300 ºC. Além disso, a 

primeira foi responsável pela conversão total de CO em CO2 na temperatura de 400 ºC enquanto 

a de 100 ml/min conversão de aproximadamente 60%. Esse resultado pode ser explicado, 
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possivelmente, pelo tempo de contato, para a vazão de 50 ml/min, ser maior entre o gás a ser 

oxidado e o material utilizado como catalisador. 

 

4.4.2 Atividade catalítica dos materiais em função da temperatura de reação 

 

A atividade catalítica dos materiais do tipo BaCexPr1-xO3 (0 ≤ x ≤1), sintetizados pelo 

método EDTA/Citrato e caracterizado anteriormente, foi medida utilizando a vazão constante 

de 50 ml/min e variando a temperatura de reação entre 100ºC e 550ºC, a fim de identificar 

aquela na qual houve conversão total de CO em CO2. Na temperatura de 550 ºC se deu a 

conversão total do CO sem o uso de catalisador, por isso essa curva foi usada para fins de 

comparação. A seguir são mostrados os resultados obtidos nesse estudo. 

 

4.4.2.1 Testes catalíticos na perovskita BaCeO3 

 

O resultado da atividade catalítica do material BaCeO3 é mostrado na Figura  4.17. 

 

 
Figura 4.17 – Oxidação do CO a CO2 em função da temperatura com o material BaCeO3 

como catalisador 
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Nesta figura observa-se que o material do tipo BaCeO3 apresentou atividade catalítica na 

reação de oxidação do CO a CO2 em todas as faixas de temperatura analisadas tendo uma 

conversão de 50% em 300 ºC e 100% em 400ºC. Para esta mesma temperatura observou-se que 

a conversão do CO sem o catalisador foi de aproximadamente 75%.   

 

4.4.2.2 Testes catalíticos na perovskita BaCe0,9Pr0,1O3 

 

O resultado da atividade catalítica do material BaCe0,9Pr0,1O3 é mostrado na Figura 4.18. 

 
Figura 4.18 – Oxidação do CO a CO2 em função da temperatura com o material 

BaCe0,9Pr0,1O3 como catalisador 

 

Na figura observa-se que a substituição parcial do cério por 10% de praseodímio 

modificou a atividade catalítica na reação de oxidação do CO a CO2 em todas as faixas de 

temperatura, sendo mais perceptível naquelas mais baixas, como 100 ºC, na qual foi observada 

uma conversão de 40%. Além disso, a 450 ºC houve a conversão total do CO, 100 ºC a menos 

que a amostra sem o catalisador. 
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4.4.2.3 Testes catalíticos na perovskita BaCe0,8Pr0,2O3 

 

O resultado da atividade catalítica do material BaCe0,8Pr0,2O3 é mostrado na Figura 4.19 

 
Figura 4.19 – Oxidação do CO a CO2 em função da temperatura com o material 

BaCe0,8Pr0,2O3 como catalisador 

 

 

Na figura observa-se que a substituição parcial do cério por 20% de praseodímio 

modificou a atividade catalítica do material na reação de oxidação do CO a CO2 basicamente 

entre as temperaturas mais baixas, com 50% de conversão a uma temperatura de 100ºC, 

mantendo-se praticamente constante em 200 ºC e 300 ºC. Além disso houve atividade catalítica 

nas outras faixas estudadas, sendo a temperatura de conversão máxima do CO 

aproximadamente igual a 450ºC, a mesma do material com 10 % de praseodímio.  

 

 

 

 

 

 



Resultados e discussão 

43 
Maxwell Ferreira Lobato, junho/2015 

4.4.2.4 Testes catalíticos na perovskita BaCe0,7Pr0,3O3 

 

O resultado da atividade catalítica do material BaCe0,7Pr0,3O3 é mostrado na Figura 4.20 

 
Figura 4.20 – Oxidação do CO a CO2 em função da temperatura com o material 

BaCe0,7Pr0,3O3 como catalisador 

 

 

Na figura observa-se um comportamento catalítico do material BaCe0,7Pr0,3O3 semelhante 

ao BaCe0,8Pr0,2O3 na faixa de temperatura entre 100 e 400 ºC, indicando que a substituição 

parcial do cério por 30% de praseodímio influencia a atividade catalítica do material na reação 

de oxidação do CO a CO2 de forma mais efetiva para temperaturas mais baixas. Em relação à 

temperatura de conversão máxima, observa-se que houve um aumento de 50ºC em relação a 

amostra anterior. 
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4.4.2.5 Testes catalíticos na perovskita BaCe0,6Pr0,4O3 

 

O resultado da atividade catalítica do material BaCe0,6Pr0,4O3 é mostrado na Figura 4.21 

 

 
Figura 4.21 – Oxidação do CO a CO2 em função da temperatura com o material 

BaCe0,6Pr0,4O3 como catalisador 

 

 

Nesta figura observa-se uma atividade catalítica semelhante à anterior, indicando que a 

substituição parcial do cério por 40% de praseodímio não influencia de forma considerável a 

atividade catalítica do material na reação de oxidação do CO a CO2 em relação à amostra com 

30% de praseodímio. Para esse material, a temperatura de conversão máxima do CO em CO2 

continuou em 500ºC.    
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4.4.2.6 Testes catalíticos na perovskita BaCe0,5Pr0,5O3 

 

O resultado da atividade catalítica do material BaCe0,5Pr0,5O3 é mostrado na Figura 4.22 

 

 
Figura 4.22 – Oxidação do CO a CO2 em função da temperatura com o material 

BaCe0,5Pr0,5O3 como catalisador  

 

 

Na figura 4.22 constata-se um comportamento catalítico semelhante ao anterior, porém 

com uma leve mudança entre as temperaturas de 100 ºC e 300 ºC. Nesta ultima temperatura a 

conversão de CO foi de aproximadamente 60%.  Para o material BaCe0,5Pr0,5O3, a temperatura 

de conversão máxima de CO em CO2 também foi de 500º C.  
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4.4.2.7 Testes catalíticos na perovskita BaCe0,4Pr0,6O3 

 

O resultado da atividade catalítica do material BaCe0,4Pr0,6O3 é mostrado na Figura 4.23 

 

 
Figura 4.23 – Oxidação do CO a CO2 em função da temperatura com o material 

BaCe0,4Pr0,6O3 como catalisador  

 

 

Na figura observa-se uma leve diminuição na atividade catalítica entre as temperaturas 

de 100º e 300ºC em relação a amostra exemplificada anteriormente. A conversão de 50% de 

CO se deu um pouco acima de 300 ºC e a temperatura de conversão máxima na temperatura de 

500 º C.  
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4.4.2.8 Testes catalíticos na perovskita BaCe0,3Pr0,7O3 

 

O resultado da atividade catalítica do material BaCe0,3Pr0,7O3 é mostrado na Figura 4.24 

 

 
Figura 4.24 – Oxidação do CO a CO2 em função da temperatura com o material 

BaCe0,3Pr0,7O3 como catalisador  

 

 

Aqui observa-se uma leve diminuição na atividade catalítica entre as temperaturas de 100º 

e 300ºC em relação a Figura anterior, mas uma semelhança entre as temperaturas acima de 400 

ºC. Além disso para o material com composição BaCe0,6Pr0,4O3 a temperatura de conversão 

máxima de CO em CO2 foi, da mesma forma da amostra anterior, de 500 º C.  
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4.4.2.9 Testes catalíticos na perovskita BaCe0,2Pr0,8O3 

 

O resultado da atividade catalítica do material BaCe0,2Pr0,8O3 é mostrado na Figura 4.25 

 

 
Figura 4.25 – Oxidação do CO a CO2 em função da temperatura com o material 

BaCe0,2Pr0,8O3 como catalisador  

 

 

Na figura tem-se que o material BaCe0,2Pr0,8O3 possui atividade catalítica semelhante à 

da amostra anterior, com temperatura de conversão máxima do CO na faixa de 500 ºC e assim 

como nas composições exemplificadas anteriormente, percebe-se que há uma leve mudança nas 

temperaturas abaixo de 300 ºC. 
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4.4.2.10 Testes catalíticos na perovskita BaCe0,1Pr0,9O3 

 

O resultado da atividade catalítica do material BaCe0,1Pr0,9O3 é mostrado na Figura 4.26 

 

 
Figura 4.26 – Oxidação do CO a CO2 em função da temperatura com o material 

BaCe0,1Pr0,9O3 como catalisador  

 

 

Na figura 4.26 pode-se observar um comportamento catalítico entre 100 ºC e 500ºC, 

porém nas temperaturas menores, entre 100 ºC e 300 ºC, a conversão ficou abaixo de 40%. 

Além disso a temperatura de conversão máxima do CO em CO2 ficou na faixa de 550 ºC, a 

mesma temperatura de conversão total do CO sem catalisador.  
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4.4.2.11 Testes catalíticos na perovskita BaPrO3 

 

O resultado da atividade catalítica do material BaPrO3 é mostrado na Figura 4.27 

 

 
Figura 4.27 – Oxidação do CO a CO2 em função da temperatura com o material BaPrO3 como 

catalisador  

 

 

A figura 4.27 apresenta dados diferentes dos vistos anteriormente. Nas temperaturas de 

100ºC e 200ºC observa-se que praticamente não houve atividade catalítica. Além disso, pode-

se destacar a diminuição da conversão do CO na temperatura de 500 ºC, em comparação à 

amostra anterior, e a temperatura de máxima conversão na faixa de temperatura de 550ºC, 

mesma discutida anteriormente.   

 

Analisando as figuras pode-se verificar que a atividade catalítica do material BaCeO3 teve 

uma tendência a diminuir com a substituição de cério pelo praseodímio e que quando a 

concentração de praseodímio ultrapassou a de cério houve uma tendência da temperatura de 

conversão máxima do CO em CO2 aumentar chegando, no caso das composições com 90% e 

100% de praseodímio, ao mesmo patamar da observada na reação pura, ou seja, sem catalisador.  
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As temperaturas mínimas nas quais foram obtidas as conversões máximas de CO em CO2 

podem ser melhor observadas com auxílio da Figura 4.28. 

 
Figura 4.28 – Temperaturas para conversão máxima do CO à CO2 nos materiais com 

diferentes porcentagens do elemento praseodímio 

 

 

A Figura 4.28 apresenta claramente a influência da substituição gradual do elemento cério 

da perovskita BaCeO3 pelo elemento praseodímio até a obtenção do material do tipo BaPrO3 

na conversão total do CO à CO2. Nota-se que a temperatura de conversão total do CO aumentou 

em 100 º C quando a composição do praseodímio passou de 0% a 30%, permanecendo 

praticamente estável em 500 ºC até 80% e subindo novamente a partir de 90%, caso extremo 

onde a temperatura de conversão máxima se igualou aquela da reação sem o catalisador.  
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5 Conclusão Geral 

 

Os resultados das caracterizações indicam que a etapa das sínteses foi realizada com 

sucesso, sendo possível a identificação da fase cristalina e a determinação dos parâmetros de 

rede. Isso pode ser explicado pelo fato das hidroxilas presentes do meio reacional auxiliarem 

na desprotonação dos grupos carboxílicos do EDTA em meio básico, aumentando a estabilidade 

dos complexos formados independentemente dos metais presentes. 

 

A partir dos difratogramas e do refinamento da microestrutura das perovskitas do tipo 

BaCexPr1-xO3 (0 ≤ x ≤1) pelo método de Rietveld foi observado que todas as fases foram 

formadas apesar da presença de resquícios de Carbonato de Bário, fato que pode estar 

relacionado à temperatura de calcinação inferior à necessária para eliminação dessa impureza. 

Porém, como a quantidade de Carbonato de Bário foi inferior a 5% em todas as amostras, foi 

preferível trabalhar com essa impureza a aumentar a temperatura de calcinação, já que isto 

poderia aumentar também o tamanho do cristalito que variou entre 100 nm e 142,2 nm.   

 

Fazendo referência aos outros parâmetros cristalográficos observa-se que o volume das 

células teve uma tendência a diminuir com a adição do praseodímio. Isso pode ser explicado, 

possivelmente, pelo efeito da substituição gradual do cério, cujo raio atômico é de 

aproximadamente 182,5 pm, pelo praseodímio, elemento com menor raio atômico, 

aproximadamente 182 pm. Com isso, conclui-se que o elemento praseodímio alterou a 

microestrutura e morfologia do material binário BaCeO3. 

 

Em relação à morfologia dos pós, foi constatada a presença de um conjunto de 

aglomerados com aspectos fibrosos formando camadas e com morfologia irregular e tamanhos 

distintos. Os aglomerados podem ser um indício do tamanho de cristalito na escala 

micrométrica. 

 

Nos testes de atividade catalítica observou-se uma diminuição da conversão do CO 

quando a vazão de entrada da mistura de gases no reator foi aumentada de 50 ml/min para 100 

ml/min, evidenciando um tempo insuficiente de contato entre o gás a ser oxidado e o leito do 

reator. Além disso, outra conclusão importante é que quase todos os materiais apresentaram 

atividade catalítica na reação de oxidação do CO em reator de leito fixo, sendo evidenciada pela 

diminuição da temperatura de reação para conversão total desse gás em dióxido de carbono, que 
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acontece, sem o uso de catalisador, na faixa de 550 ºC. Os únicos materiais que não obtiveram 

conversão total abaixo da temperatura de reação sem catalisador foram o BaCe0,1Pr0,9O3 e o 

BaPrO3. Além disso, todos os testes catalíticos apontam para uma conversão de 50% de CO 

em temperaturas próximas de 300 ºC. 

 

Em suma pode-se concluir que o trabalho alcançou seus objetivos, tanto em relação à 

produção dos materiais em questão utilizando o método EDTA/Citrato quanto na utilização 

desses materiais como catalisadores que auxiliarão na segunda etapa da produção de gás de 

síntese: a oxidação do CO, um gás altamente tóxico, à CO2, que poderá ser reaproveitado na 

recuperação avançada de petróleo e na indústria química em geral. 
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ANEXO II 
 

Cálculo das massas – Método EDTA/Citrato  
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Anexo III 
 

Arquivo de saída do cromatógrafo gasoso 
 

182 Peaks (tR Timeoffset RRT Sepcode Width Counts Result Name) 

1.066 0.000 0.0000 BV 7.94 95986 0.133701  

1.469 0.000 0.0000 VV 0.00 5963 0.008306  

1.562 0.000 0.0000 VV 3.33 35516 0.049472  

1.681 0.000 0.0000 VV 1.80 1388839 1.934539  

1.923 0.000 0.0000 VV 1.77 137074 0.190933  

2.002 0.000 0.0000 VV 2.31 522919 0.728383  

2.268 0.000 0.0000 TS 0.00 33369 0.046480  

2.560 0.000 0.0000 TS 0.00 14988 0.020877  

2.680 0.000 0.0000 VV 1.82 1402968 1.954220  

2.921 0.000 0.0000 VV 1.77 138838 0.193390  

3.000 0.000 0.0000 VV 2.31 518111 0.721687  

3.266 0.000 0.0000 TS 0.00 33491 0.046650  

3.558 0.000 0.0000 TF 0.00 14801 0.020617  

3.678 0.000 0.0000 VV 1.87 1413982 1.969562  

3.919 0.000 0.0000 VV 1.77 140278 0.195396  

3.999 0.000 0.0000 VV 2.30 513470 0.715222  

4.264 0.000 0.0000 TS 0.00 33544 0.046723  

4.557 0.000 0.0000 TS 0.00 15082 0.021009  

4.677 0.000 0.0000 VV 1.84 1422522 1.981458  

4.918 0.000 0.0000 VV 1.78 140978 0.196371  

4.998 0.000 0.0000 VV 2.30 509677 0.709939  

5.263 0.000 0.0000 TS 0.00 33693 0.046931  

5.555 0.000 0.0000 TF 0.00 14809 0.020628  

5.675 0.000 0.0000 VV 1.88 1429460 1.991122  

5.916 0.000 0.0000 VV 1.77 141197 0.196676  

5.996 0.000 0.0000 VV 2.30 507922 0.707494  

6.261 0.000 0.0000 TS 0.00 33580 0.046774  

6.553 0.000 0.0000 TF 0.00 14641 0.020394  

6.674 0.000 0.0000 VV 1.84 1435530 1.999577  

6.915 0.000 0.0000 VV 1.78 141536 0.197148  

6.995 0.000 0.0000 VV 2.30 503690 0.701599  

7.260 0.000 0.0000 TS 0.00 33645 0.046865  

7.552 0.000 0.0000 TS 0.00 15252 0.021245  

7.673 0.000 0.0000 VP 1.88 1441206 2.007483  

7.913 0.000 0.0000 PV 1.78 141587 0.197220  

7.993 0.000 0.0000 VB 2.31 467452 0.651123  

8.258 0.000 0.0000 TS 0.00 33672 0.046902  

8.550 0.000 0.0000 VV 3.08 30560 0.042568  

8.671 0.000 0.0000 VP 1.84 1443521 2.010708  

8.911 0.000 0.0000 PV 1.76 142248 0.198140  

8.991 0.000 0.0000 VV 2.29 501788 0.698950  

9.256 0.000 0.0000 TS 0.00 33770 0.047039  

9.549 0.000 0.0000 TF 0.00 14693 0.020466  

9.670 0.000 0.0000 VV 1.88 1453263 2.024278  

9.910 0.000 0.0000 VV 1.76 143475 0.199849  
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9.990 0.000 0.0000 VV 2.30 506697 0.705787  

10.255 0.000 0.0000 TS 0.00 33774 0.047044  

10.547 0.000 0.0000 TF 0.00 14773 0.020578  

10.668 0.000 0.0000 VV 1.84 1458959 2.032211  

10.908 0.000 0.0000 VV 1.76 144533 0.201323  

10.988 0.000 0.0000 VV 2.29 510339 0.710861  

11.253 0.000 0.0000 TS 0.00 33724 0.046975  

11.546 0.000 0.0000 TF 0.00 14657 0.020416  

11.667 0.000 0.0000 VV 1.87 1465477 2.041291  

11.907 0.000 0.0000 VV 1.77 145461 0.202616  

11.987 0.000 0.0000 VB 2.28 390292 0.543645  

12.272 0.000 0.0000 TS 0.00 38601 0.053768  

13.877 0.000 0.0000 BV 6.89 98935 0.137808  

14.373 0.000 0.0000 VV 3.12 31911 0.044450  

14.499 0.000 0.0000 VV 0.00 1501791 2.091873  

14.738 0.000 0.0000 VV 1.76 147439 0.205371  

14.817 0.000 0.0000 VV 2.29 488928 0.681037  

15.086 0.000 0.0000 TF 0.00 37815 0.052673  

15.193 0.000 0.0000 TF 0.00 5697 0.007935  

15.371 0.000 0.0000 TS 0.00 17072 0.023779  

15.498 0.000 0.0000 VV 1.91 1502808 2.093290  

15.736 0.000 0.0000 VV 1.77 147981 0.206125  

15.816 0.000 0.0000 VV 2.29 488671 0.680678  

16.085 0.000 0.0000 TF 0.00 37925 0.052826  

16.194 0.000 0.0000 TF 0.00 5810 0.008093  

16.370 0.000 0.0000 TS 0.00 17207 0.023968  

16.497 0.000 0.0000 VV 1.95 1503964 2.094900  

16.735 0.000 0.0000 VV 1.76 148979 0.207516  

16.814 0.000 0.0000 VV 2.30 490162 0.682756  

17.084 0.000 0.0000 TF 0.00 37870 0.052750  

17.190 0.000 0.0000 TF 0.00 5652 0.007872  

17.368 0.000 0.0000 TS 0.00 17184 0.023935  

17.495 0.000 0.0000 VV 1.97 1505409 2.096912  

17.733 0.000 0.0000 VV 1.77 149552 0.208314  

17.812 0.000 0.0000 VV 2.30 490683 0.683481  

18.082 0.000 0.0000 TF 0.00 37831 0.052696  

18.188 0.000 0.0000 TF 0.00 5518 0.007687  

18.367 0.000 0.0000 TS 0.00 17202 0.023961  

18.493 0.000 0.0000 VV 1.93 1507983 2.100498  

18.732 0.000 0.0000 VV 1.77 150274 0.209320  

18.811 0.000 0.0000 VV 2.30 491056 0.684001  

19.080 0.000 0.0000 TF 0.00 37817 0.052676  

19.188 0.000 0.0000 TF 0.00 5328 0.007422  

19.365 0.000 0.0000 TS 0.00 17072 0.023780  

19.492 0.000 0.0000 VV 1.97 1509557 2.102690  

19.730 0.000 0.0000 VV 1.76 150617 0.209797  

19.810 0.000 0.0000 VV 2.29 491494 0.684611  

20.079 0.000 0.0000 TF 0.00 37982 0.052906  

20.185 0.000 0.0000 TF 0.00 5682 0.007915  

20.363 0.000 0.0000 TS 0.00 17030 0.023722  

20.490 0.000 0.0000 VV 1.92 1510507 2.104014  
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20.729 0.000 0.0000 VV 1.77 151319 0.210775  

20.808 0.000 0.0000 VV 2.29 491131 0.684106  

21.077 0.000 0.0000 TF 0.00 37742 0.052571  

21.184 0.000 0.0000 TF 0.00 5450 0.007591  

21.362 0.000 0.0000 TS 0.00 17199 0.023957  

21.489 0.000 0.0000 VV 1.97 1511688 2.105659  

21.727 0.000 0.0000 VV 1.76 151489 0.211012  

21.807 0.000 0.0000 VV 2.29 492643 0.686212  

22.076 0.000 0.0000 TF 0.00 37730 0.052555  

22.187 0.000 0.0000 TF 0.00 5390 0.007508  

22.360 0.000 0.0000 TS 0.00 17191 0.023946  

22.487 0.000 0.0000 VV 1.91 1513618 2.108347  

22.726 0.000 0.0000 VV 1.77 152053 0.211798  

22.805 0.000 0.0000 VV 2.29 493134 0.686896  

23.074 0.000 0.0000 TF 0.00 37933 0.052838  

23.184 0.000 0.0000 TF 0.00 5409 0.007534  

23.359 0.000 0.0000 TS 0.00 17260 0.024041  

23.486 0.000 0.0000 VV 1.95 1513060 2.107569  

23.724 0.000 0.0000 VV 1.76 151970 0.211681  

23.803 0.000 0.0000 VV 2.30 493338 0.687180  

24.072 0.000 0.0000 TF 0.00 36730 0.051162  

24.185 0.000 0.0000 TF 0.00 5484 0.007639  

24.357 0.000 0.0000 TS 0.00 17300 0.024097  

24.484 0.000 0.0000 VV 1.91 1513012 2.107502  

24.722 0.000 0.0000 VV 1.77 152345 0.212204  

24.802 0.000 0.0000 VB 2.27 387613 0.539914  

25.085 0.000 0.0000 TS 0.00 38283 0.053326  

28.036 0.000 0.0000 BB 0.00 6992 0.009739  

29.136 0.000 0.0000 BV 7.99 94354 0.131428  

29.541 0.000 0.0000 VV 0.00 5291 0.007370  

29.632 0.000 0.0000 VV 3.39 34553 0.048129  

29.753 0.000 0.0000 VP 1.92 1486705 2.070859  

29.992 0.000 0.0000 PV 1.79 147690 0.205721  

30.073 0.000 0.0000 VB 2.30 457297 0.636977  

30.337 0.000 0.0000 TS 0.00 33998 0.047357  

30.541 0.000 0.0000 BV 2.92 1071 0.001492  

30.630 0.000 0.0000 VV 3.15 30938 0.043094  

30.751 0.000 0.0000 VP 1.86 1483653 2.066608  

30.991 0.000 0.0000 PV 1.77 147909 0.206026  

31.071 0.000 0.0000 VB 2.29 457250 0.636912  

31.336 0.000 0.0000 TS 0.00 34017 0.047383  

31.629 0.000 0.0000 VV 3.14 30716 0.042785  

31.750 0.000 0.0000 VP 1.90 1481952 2.064239  

31.989 0.000 0.0000 PV 1.77 149127 0.207722  

32.069 0.000 0.0000 VV 2.29 490250 0.682878  

32.334 0.000 0.0000 TS 0.00 33984 0.047338  

32.627 0.000 0.0000 TF 0.00 14796 0.020609  

32.748 0.000 0.0000 VV 1.86 1484792 2.068195  

32.988 0.000 0.0000 VV 1.77 149960 0.208883  

33.068 0.000 0.0000 VV 2.29 492951 0.686641  

33.332 0.000 0.0000 TS 0.00 33934 0.047268  
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33.626 0.000 0.0000 TF 0.00 14634 0.020384  

33.747 0.000 0.0000 VV 1.89 1486623 2.070745  

33.986 0.000 0.0000 VV 1.77 150623 0.209805  

34.067 0.000 0.0000 VV 2.29 495237 0.689826  

34.331 0.000 0.0000 TS 0.00 34039 0.047414  

34.624 0.000 0.0000 TF 0.00 14877 0.020723  

34.745 0.000 0.0000 VV 1.92 1487452 2.071899  

34.985 0.000 0.0000 VV 1.77 151353 0.210823  

35.065 0.000 0.0000 VV 2.29 499479 0.695734  

35.329 0.000 0.0000 TS 0.00 34027 0.047397  

35.622 0.000 0.0000 TF 0.00 14717 0.020500  

35.743 0.000 0.0000 VV 1.87 1488554 2.073435  

35.983 0.000 0.0000 VV 1.77 152182 0.211977  

36.063 0.000 0.0000 VV 2.29 502486 0.699922  

36.328 0.000 0.0000 TS 0.00 33940 0.047276  

36.621 0.000 0.0000 TF 0.00 14588 0.020319  

36.742 0.000 0.0000 VV 1.90 1489386 2.074594  

36.981 0.000 0.0000 VV 1.77 152903 0.212982  

37.062 0.000 0.0000 VV 2.29 504981 0.703397  

37.326 0.000 0.0000 TS 0.00 33952 0.047292  

37.619 0.000 0.0000 TF 0.00 14814 0.020634  

37.741 0.000 0.0000 VV 1.86 1490949 2.076771  

37.980 0.000 0.0000 VV 1.76 153776 0.214197  

38.060 0.000 0.0000 VV 2.29 507481 0.706880  

38.325 0.000 0.0000 TS 0.00 33921 0.047250  

38.618 0.000 0.0000 TF 0.00 14736 0.020526  

38.739 0.000 0.0000 VV 1.90 1492062 2.078322  

38.979 0.000 0.0000 VV 1.77 154282 0.214903  

39.059 0.000 0.0000 VV 2.29 511040 0.711838  

39.323 0.000 0.0000 TS 0.00 33978 0.047329  

39.617 0.000 0.0000 TF 0.00 14945 0.020818  

39.737 0.000 0.0000 VV 1.86 1492375 2.078758  

39.978 0.000 0.0000 VV 1.77 154039 0.214564  

40.059 0.000 0.0000 VB 2.28 382562 0.532878  

40.344 0.000 0.0000 TS 0.00 38735 0.053954  
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ANEXO IV 

 

Resultado do BET para o BaCeO3 

 
Laboratorio de Processamento de Gas 
 
ASAP 2020 V3.04 G Unit 1 Serial #: 1141 Page 1 
Sample: BaCeO3 - 18-12-12 
Operator: Fabiola 
Submitter: Maxwell 
File: C:\2020\DATA\2012\000-058.SMP 
Started: 19/12/2012 8:40:14 Analysis Adsorptive: N2 
Completed: 19/12/2012 11:12:04 Analysis Bath Temp.: -195.784 °C 
Report Time: 19/12/2012 11:17:45 Thermal Correction: No 
Sample Mass: 0.2758 g Warm Free Space: 16.6214 cm³ Measured 
Cold Free Space: 49.3179 cm³ Equilibration Interval: 10 s 
Low Pressure Dose: None Automatic Degas: Yes 
Comments: Tratamento a 350C 
 
Summary Report 
 
Surface Area 
 
Single point surface area at P/Po = 0.199888519: 2.7317 m²/g 
BET Surface Area: 2.6145 m²/g 
Langmuir Surface Area: 3.4826 m²/g 
t-Plot Micropore Area: 2.3524 m²/g 
t-Plot External Surface Area: 0.2621 m²/g 
BJH Adsorption cumulative surface area of pores 
between 17.000 Å and 3000.000 Å width: 0.535 m²/g 
BJH Desorption cumulative surface area of pores 
between 17.000 Å and 3000.000 Å width: 0.6353 m²/g 
 
Pore Volume 
 
Single point adsorption total pore volume of pores 
less than 1250.671 Å width at P/Po = 0.984275505: 0.004838 cm³/g 
Single point desorption total pore volume of pores 
less than 643.278 Å width at P/Po = 0.968987474: 0.003603 cm³/g 
t-Plot micropore volume: 0.001103 cm³/g 
BJH Adsorption cumulative volume of pores 
between 17.000 Å and 3000.000 Å width: 0.004676 cm³/g 
BJH Desorption cumulative volume of pores 
between 17.000 Å and 3000.000 Å width: 0.004756 cm³/g 
Pore Size 
Adsorption average pore width (4V/A by BET): 74.0241 Å 
Desorption average pore width (4V/A by BET): 55.1170 Å 
BJH Adsorption average pore width (4V/A): 349.542 Å 
BJH Desorption average pore width (4V/A): 299.444 Å 
 

Laboratorio de Processamento de Gas 
 
ASAP 2020 V3.04 G Unit 1 Serial #: 1141 Page 2 
Sample: BaCeO3 - 18-12-12 
Operator: Fabiola 
Submitter: Maxwell 
File: C:\2020\DATA\2012\000-058.SMP 
Started: 19/12/2012 8:40:14 Analysis Adsorptive: N2 
Completed: 19/12/2012 11:12:04 Analysis Bath Temp.: -195.784 °C 
Report Time: 19/12/2012 11:17:45 Thermal Correction: No 
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Sample Mass: 0.2758 g Warm Free Space: 16.6214 cm³ Measured 
Cold Free Space: 49.3179 cm³ Equilibration Interval: 10 s 
Low Pressure Dose: None Automatic Degas: Yes 
Comments: Tratamento a 350C 
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ANEXO IV 
 

Resultados do refinamento utilizando o MAUD (BaPrO3) 
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ANEXO V 
 

Difratogramas dos materiais sintetizados 

 

 

 Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCeO3 

 

 

Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,9Pr0,1O3 

 

(4
1

1
) 
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Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,8Pr0,2O3 

 

 

 Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,7Pr0,3O3 
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Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,6Pr0,4 O3 

 

 

Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,5Pr0,5 O3 
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Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,4Pr0,6 O3 

 

 

 

Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,3Pr0,7 O3 
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Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,2Pr0,8 O3 

 

Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,1Pr0,9 O3 
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Difratrograma do material cerâmico do tipo BaPrO3 

 


