
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA 

E ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

 

 

TESE DE DOUTORADO 

 

 

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ELETROCATALISADORES MISTOS DE 

NIÓBIO E TÂNTALO DOPADOS COM Co, Cu e Ni A PARTIR DA 

COLUMBITA/TANTALITA 

 

 

 

CLEONILSON MAFRA BARBOSA 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlson Pereira de Souza 

Co-orientador: Prof. Dr. Uílame Umbelino Gomes 

Co-orientador externo: Prof. Dr. Chung-Chiun Liu 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2017 



 

 

 

CLEONILSON MAFRA BARBOSA 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ELETROCATALISADORES MISTOS DE 

NIÓBIO E TÂNTALO DOPADOS COM Co, Cu e Ni A PARTIR DA 

COLUMBITA/TANTALITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de 

Materiais da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, como parte dos requisitos para obtenção 

do título de Doutor em Ciência e Engenharia de 

Materiais, sob a orientação do Prof. Dr. Carlson 

Pereira de Souza e co-orientação do Prof. Dr. 

Uílame Umbelino Gomes e Prof. Dr. Chung-Chiun 

Liu. 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ELETROCATALISADORES MISTOS 

DE NIÓBIO E TÂNTALO DOPADOS COM Co, Cu e Ni A PARTIR DA 

COLUMBITA/TANTALITA 

 

CLEONILSON MAFRA BARBOSA 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de 

Materiais da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, como parte dos requisitos para obtenção 

do título de Doutor em Ciência e Engenharia de 

Materiais. 

 

Aprovada em 31 de julho de 2017. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. Carlson Pereira de Souza 

Presidente – UFRN 

 

 

Prof. Dr. Uílame Umbelino Gomes 

Interno - UFRN 

 

Prof. Dra. Ariadne de Souza Silva 

Externa à Instituição 

 

Prof. Dra. Ana Karla Costa de Oliveira 

Externa à Instituição - IFRN 

 

Prof. Dr. Fábio Garcia Penha 

Externo à Instituição - IFRN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu primo (in 

memoriam), Marco Aurélio de Carvalho Nobre 

(Lelo), pela confiança na ciência como base de 

vida; a minha Mãe (Rita Mafra Barbosa) e a 

minha sobrinha (Lívia Mafra Barbosa Galvão). 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por suas bênçãos em minha vida. 

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através do PPGCEM, pela 

oportunidade de realização do curso de pós-graduação em nível de Doutorado em Ciência 

e Engenharia de Materiais. 

Ao Professor Dr. Carlson Pereira de Souza pela orientação, confiança, paciência, 

dedicação e por estar presente em toda a minha vida profissional. 

Ao Professor Dr. Uílame Umbelino Gomes, pelo aprendizado do dia-a-dia, ajuda 

no desenvolvimento e aprimoramento das minhas pesquisas. 

Ao Professor Dr. Chung-Chiun Liu, pela oportunidade em vivenciar minha 

pesquisa em um centro de referência mundial, pelo aprendizado em valorizar a vida 

pessoal e profissional e por ele ter sido meu suporte em todos os aspectos em minha 

estadia nos Estados Unidos. 

Ao Professor Dr. Rubens Maribondo Nascimento, pela paciência e colaboração 

na minha formação. 

A Professora Ariadne, por toda a colaboração prestada neste doutorado. 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo 

suporte financeiro.  

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) – Campus Nova Cruz pela contribuição nessa trajetória. 

Ao laboratório de Recursos Naturais do IFRN – Natal Central. 

A todos os integrantes do Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores 

Catalíticos – LAMNRC. 

A todos que fazem o Laboratório de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais – 

LMCME. 

À Case Western Reserve University (CWRU) - Cleveland/Ohio/EUA e aos 

departamentos de Engenharia Química, Engenharia Aeroespacial e Engenharia de 

Materiais desta Universidade pela oportunidade em usufruir das instalações laboratoriais. 

Ao Centro de Pesquisa Electronics Design Center (EDC) da CWRU por 

disponibilizar toda sua infraestrutura laboratorial de pesquisa. 



 

 

 

 

Ao Swagelok Center for Surface Analysis of Materials (SCSAM) da CWRU e 

seus profissionais pelo excelente atendimento e apoio em toda a trajetória. 

A National Aeronautics and Space Administration (NASA) pelo apoio financeiro 

disponibilizado na pesquisa realizada. 

À Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE) e ao 

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CETENE) pela utilização de toda sua 

infraestrutura. 

À Angélica Belchior, Indira, Camilla Pacelly e Maria Veronilda pela atenção que 

me dedicaram quando das necessárias para a discussão de análises e no desenvolvimento 

de tantos outros trabalhos no decorrer do Doutorado. 

À Bruna (Técnica em Mineração e Geologia) do Laboratório de Recursos Naturais 

do IFRN – Câmpus Natal Central. 

À Taynara e Kidja pelas contribuições em toda essa trajetória 

Aos meus pais Rita Mafra Barbosa e José Lídio Cabral Barbosa pela confiança 

em mim depositada, amor e compreensão. 

As minhas irmãs Cacirégia Mafra Barbosa e Cleilma Mafra Barbosa pelo apoio 

moral e carinho. 

A minha sobrinha Lívia Mafra Barbosa Galvão, pois mesmo sem compreender 

ainda tamanha aprendizagem, foi e está sendo para mim símbolo de amor e carinho 

fraterno que tanto necessitei nessa trajetória final. 

Aos professores do Instituto de Química da UFRN, Sibele Pergher, Nedja Suely, 

Ademir e Franklin Nelson da Cruz pela amizade, incentivo e apoio no meu 

aprimoramento acadêmico, aos quais devo grande respeito e especial gratidão. 

Aos amigos e professores do IFRN, Damiana, Rafaella, Augusto, Victor, Allan, 

Djeson, Marcos, Graça, Macêdo, Alan, Fábio, Barríssima Petrucceli, Luciana, Henrique, 

Adriano e Williane pela amizade, dedicação e colaboração nos obstáculos da vida. 

Ao grupo de pesquisadores brasileiros que estiveram presente nos Estados Unidos 

comigo durante minha pesquisa (SÓ A NATA BRASILEIRA). 

Ao amigo Gealaman Alves Santiago pelos incentivos, carinho, atenção, paciência, 

companheirismo e colaboração no desenvolvimento deste trabalho. 



 

 

 

 

A minha vó, Regina Fernandes Mafra (in memoriam), minha tia Edileuza 

Florêncio (in memoriam), meu primo Marco Aurélio de Carvalho Nobre – Lelo (in 

memoriam) e ao meu avô Antônio Félix (in memoriam) pelo apoio espiritual. 

As minhas professoras do ensino básico, Maria Aparecida (in memoriam), David 

Azevedo (in memoriam) Lucimar Félix, Francisca Fernandes, Joana Darc Ferreira Bento, 

Délia Maria e Margareth Macêdo. Vocês foram fundamentais em todo o meu processo de 

alfabetização e formação cidadã. 

A todos os familiares que me fortaleceram direta ou indiretamente nessa 

caminhada, onde muitos não compreendiam todo o meu esforço nessa trajetória e 

questionavam minha ausência entre eles, mas valeu a pena todo o esforço e dedicação. 

A todos os amigos que direta ou indiretamente colaboraram com todas as 

pesquisas desenvolvidas no meu período de doutorado que, com certeza, contribuíram na 

minha formação geral. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fé, duas letras que podem mudar sua vida, 

acredite.” 

(Walt Disney) 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Esse trabalho propôs uma rota alternativa de síntese de catalisadores para reações de 

oxidação do metanol e etanol a serem aplicados em células a combustível, sendo estes a 

base de óxidos e precursores mistos de nióbio e tântalo puros e dopados com cobalto, 

cobre e níquel, obtidos a partir do mineral de base, a columbita/tantalita. Inicialmente, foi 

efetivado um planejamento experimental da purificação total deste minério, na sequência, 

foi realizada a dopagem usando um percentual de 10%, em massa. Os tratamentos 

térmicos foram realizados em três diferentes temperaturas (110, 400 e 600 ºC). Na 

sequência, foi efetivada a síntese do precursor oxalato, que foi utilizado, por conseguinte, 

na síntese dos precursores dopados onde estes passaram pelos mesmos procedimentos 

dos óxidos. O minério puro e tratado foi caracterizado por fluorescência de raios X (FRX) 

e difração de raios X (DRX) que mostraram a sua total purificação. O precursor foi 

avaliado através das análises de difração de raios X (DRX), espectroscopia de 

infravermelho (IV), análises térmicas (TG/DTG/DSC e DTA) e a microscopia eletrônica 

de varredura (MEV); apresentando partículas inferiores a 0,2 micrometros, um alto valor 

de perda de massa (76,6 %) e uma estrutura porosa de formas irregulares. Os catalisadores 

puros e dopados foram submetidos às análises por difração de raios X (DRX), 

espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS), microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET), que apresentaram 

fortes indícios de propriedades catalíticas para a oxidação devido a sua rápida redução. 

Na caracterização elétrica, estes catalisadores foram avaliados pela técnica da voltametria 

de pulso diferencial (DPV) através de sensores em reação para a oxidação dos álcoois. As 

análises demonstraram que estes materiais são ótimos condutores, porque aumentaram a 

passagem de corrente elétrica do eletrodo de trabalho em até duas ordens de grandeza 

superior ao eletrodo de ouro. Os melhores desempenhos para as reações foram observados 

principalmente com o dopante de cobre, seguido por o níquel, o puro e depois o de 

cobalto, considerando ainda que os materiais obtidos possuem características apropriadas 

para aplicação em eletrodos de células a combustível. 

Palavras chaves: Columbita/Tantalita. Eletrocatalisadores. Metanol. Etanol. Células a 

Combustível.  

 



 

 

 

 

 ABSTRACT 

 

Synthesis and characterization of mixed niobium and tantalum electrocatalysts 

doped with Co, Cu and Ni produced from columbite/tantalite. 

 

This paper proposes an alternative route for producing catalysts for methanol and ethanol 

oxidation reactions to be applied on fuel cells. Those catalysts are based on oxides and 

precursors of mixed niobium and tantalum materials in their pure and doped (with Co, Cu 

or Ni) forms. These materials are obtained from columbite/tantalite, which is the base 

mineral for Nb, Ta. At first, an experimental planning for the complete purification of the 

mineral was performed. After purification, 10%wt. doping with each of the metals, and 

thermal treatment at three different temperatures (110,400 and 600°C) was carried out. 

Un-doped purified oxides were then subject to complexation process followed by metal 

addition (doping) and thermal treatment. Purified and thermally treated mineral was 

characterized by X-Ray Fluorescence (XRF) and X-Ray Diffraction and complete 

purification was attained. Complex precursors were evaluated on the basis of XRD, Infra-

Red Spectroscopy (IR), thermal behavior (TG/DSC and DTA) and morphology 

(Scanning Electron Microscopy) and presented particle sizes under 0.2 µm, elevated 

weight loss (76.6%) and a porous structure of irregular shape. Pure and doped catalysts 

were characterized on XRD, XPS (X-Ray Excited Photon Spectroscopy), SEM and TEM 

(Transmission Electron Microscopy) basis, presenting indication of catalytic properties 

interesting for oxidation reactions, such as quick surface reduction. Electrical evaluation 

of the catalysts was performed according to Differentia Pulse Voltammetry (DPV) with 

the use of micro sensors during alcohol oxidation reactions. These analyses indicated the 

excellent conducting characteristics of the materials as electric current flow was increased 

in two orders of magnitudes in comparison to gold electrodes. The best catalytic behaviors 

were observed when dopping was performed with copper, followed by nickel, without 

and cobalt dopant addition. Therefore, the synthesized materials presented characteristics 

that indicate their suitability for use as fuel cells electrodes. 

Keywords: Columbite/Tantalite. Electrocatalysts. Methanol. Ethanol. Fuel cells.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

A utilização das células a combustível para a produção de energia elétrica de 

maneira limpa, silenciosa e eficiente se destaca frente às necessidades atuais da produção 

energética [1,2]. As células a combustível de membrana de troca de prótons (PEMFC) estão 

entre as mais promissoras desses dispositivos, sendo que, as mais eficientes, geram 

energia elétrica a partir da oxidação de hidrogênio no ânodo e da redução de oxigênio no 

cátodo.  

No entanto, a utilização do hidrogênio produzido por reforma apresenta sérios 

inconvenientes. Este combustível, além de ser de difícil armazenamento e transporte, 

contém pequenas quantidades de CO, que diminuem o desempenho da célula. A 

substituição do hidrogênio por um combustível líquido é uma das alternativas para 

minimizar esses problemas, o que ainda elimina a necessidade de um reformador.   Nesse 

sentido, as denominadas células de álcool direto (DAFC) utilizam um álcool líquido como 

combustível e se apresentam como sistemas mais simples e baratos.  

Entre os diferentes tipos de álcoois, o metanol é um dos mais eletroativos e pode 

ser quase completamente oxidado à CO2 devido à sua estrutura molecular simples. O 

etanol, por outro lado, apresenta-se como uma alternativa menos tóxica, totalmente 

renovável e com maior densidade energética teórica por unidade de massa quando 

comparado ao metanol. Além disso, o sistema brasileiro de produção e distribuição desse 

combustível está bem estabelecido e se encontra em um alto nível de desenvolvimento.  

Entretanto, há vários fatores que ainda limitam o desempenho das DAFC, e um 

deles é o desempenho dos eletrocatalisadores.  Está extensivamente demonstrado na 

literatura que a platina e o ouro são metais mais ativos para catalisar as reações que se 

processam nas células de baixa temperatura de operação. Assim, esses metais têm sido 

muito empregados como componentes dos catalisadores, os quais são geralmente 

utilizados na forma de partículas nanométricas dispersas sobre carbono de alta área 

superficial.  Contudo, as reações de eletro-oxidação destes álcoois sobre a platina (Pt) e 

o ouro (Au) são relativamente lentas devido à formação de intermediários fortemente 

adsorvidos, por exemplo, o monóxido de carbono, o que produz perdas substanciais dos 

potenciais de operação. Este problema tem gerado inúmeras pesquisas voltadas ao 
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desenvolvimento de eletrocatalisadores tolerantes ao CO. Estes catalisadores consistem 

em ligas de Pt com metais oxofílicos (Ru, Mo, Ni etc.) que facilitam a oxidação do CO e, 

portanto, materiais bimetálicos contendo Pt (Pt-Ru, Pt-Ni, Pt-Mo etc.) são muito 

estudados [3-16]. 

Outro aspecto importante revelado por uma grande quantidade de trabalhos 

publicados é o de que as propriedades desses materiais que influenciam 

significativamente a atividade eletrocatalítica (por exemplo, composição, estrutura, 

morfologia, tamanho de partícula e grau de liga) dependem fortemente da metodologia 

de preparação [17], impossibilitando que correlações, entre cada uma dessas características 

e o desempenho catalítico, possam ser estabelecidas.  

Desta forma a busca contínua por novos materiais e o processamento de 

preparação que permitam o controle sistemático das propriedades necessárias. Controlar 

as propriedades relevantes é essencial para o estabelecimento de correlações propriedade-

atividade, que contribuem para uma melhor compreensão dos processos de oxidação de 

álcoois e fornecem subsídios ao desenho de materiais que permitam melhorar as reações 

de oxidação de combustíveis importantes, como o metanol e o etanol. 

O desenvolvimento de materiais vem crescendo desde a revolução industrial, e 

está relacionado com a utilização de materiais com propriedades distintas e específicas 

para fabricação dos produtos industriais, com o aumento de produtividade e diminuição 

dos gastos de energia.  

O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio e tântalo, seguido pelo Canadá e 

Austrália, e respondendo por 98% da demanda mundial. Possui a maior reserva desse 

minério (columbita/tantalita), contabilizando um total de 842.460.000 toneladas com um 

teor médio de 0,73% de Nb2O5 
[18]. 

Segundo o mapa geológico mais recente do Rio Grande do Norte [19], o estado é 

composto por dois tipos de geologia, que praticamente dividem o nosso território estadual 

ao meio: toda a parte do Centro-Oeste e grande parte do Sul (cerca de 60%) do nosso 

território são formadas por rochas cristalinas e terrenos antigos, com origem no período 

geológico chamado de Pré-Cambriano. No estado do RN, entre outras coisas, tem ferro, 

ouro, columbita, tantalita, diatomita, petróleo, gás natural, calcário, feldspato, sal 

marinho, quartzo, caulim, rochas ornamentais, água mineral, scheelita e pedras preciosas. 

O RN vem sendo alvo da avaliação de mineradoras do mundo todo, principalmente o 
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nicho de alguns minérios de grande valor de mercado, como os que contém a scheelita, a 

columbita e a tantalita, minérios de metais refratários (W, Nb, Ta) e outros minerais 

contendo terras raras e pedras semipreciosas. Todavia, essa riqueza natural do estado, que 

o coloca entre os cinco maiores produtores de minerais do país, não tem sido revertido 

em progresso e desenvolvimento para a região, principalmente devido à falta de 

agregação tecnológica à matéria-prima local.  

A busca por novas propriedades nos materiais tem sido alcançada utilizando-se 

dos mesmos elementos, mas com novas composições, e novos processamentos, 

envolvendo principalmente as variáveis: tempo e energia. O desafio é o de atender às 

demandas tecnológicas, desenvolvendo novos materiais que apresentem outras 

propriedades específicas, com os elementos químicos conhecidos e disponíveis em 

combinações e proporções e formas diferenciadas. 

Neste contexto de agregar valor aos minérios em abundância no Brasil, vamos 

relacioná-lo com um fator que está preocupando a população mundial, que é a produção 

de energia elétrica quase que exclusivamente baseado na energia hidrelétrica. As formas 

de geração de energia têm se mostrado um grande problema ambiental e, principalmente, 

econômico, visto que o aumento populacional e o crescimento do setor industrial e 

tecnológico, verificado nas últimas décadas, tem exigido uma maior demanda energética. 

Neste sentido, há real necessidade de produzir eletricidade com menos custos e mais 

eficiente, mas que, também, gere o mínimo impacto socioambiental possível.   

Neste aspecto, estudou-se no referente trabalho, uma rota alternativa de síntese de 

eletrocatalisadores para reações de oxidação do metanol e etanol a serem aplicados em 

células a combustível, à base de óxidos e precursores de nióbio e tântalo nanoestruturados 

puros e dopados com cobalto, cobre e níquel, a partir do mineral de base, a 

columbita/tantalita, extraído da região do Seridó do Estado do Rio Grande do Norte. E, 

adicionalmente, os seguintes objetivos específicos foram apresentados: 

1. Estudo do efeito de diferentes fundentes na purificação total do mineral 

columbita/tantalita [(Fe, Mn) (Nb, Ta)2O6] a partir de um planejamento 

experimental; 

2. Estudo do efeito dos dopantes na síntese dos óxidos mistos nanoestruturados, 

através do mineral base;  
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3. Estudo do efeito dos dopantes na síntese do precursor oxalato misto, a partir dos 

óxidos, comparando-o ao puro;  

4. Avaliação do desempenho dos catalisadores através da voltametria de pulso 

diferencial (DPV), em reações de oxidação do metanol e etanol a serem aplicados 

em células a combustível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A COLUMBITA / TANTALITA 

2.1.1 Aspectos Gerais e Reservas 

 

Na província pegmatítica do Seridó, que engloba os estados do Rio Grande do 

Norte e Paraíba (ambos situados na região Nordeste do Brasil) existe uma reserva 

representativa de columbita-tantalita [(Fe, Mn) (Nb, Ta)2O6], o que incentiva o 

desenvolvimento de pesquisas com novas tecnologias de extração e processamento deste 

mineral para a obtenção do Ta e Nb metálicos. 

A columbita-tantalita constitui uma solução-sólida na qual ocorre a substituição 

entre Nb e Ta, e entre Fe e Mn. A composição química varia entre columbita pura 

[(Fe,Mn)Nb2O6] e tantalita pura [(Fe,Mn)Ta2O6], possuindo ainda ferro-columbita 

(FeNb2O6), manganocolumbita (MnNb2O6), ferro-tantalita (FeTa2O6) e mangano-

tantalita (MnTa2O6) como termos intermediários. No grupo da columbita-tantalita inclui-

se, também, a magnésiocolumbita [(Mg,Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6]
[20]. Na figura 1, são 

representadas amostras de columbita encontrada na natureza e, na tabela 1, sua 

composição química, a qual apresenta massa molecular de 394.81 g/mol. 

 

Figura 1 – Amostra de columbita/tantalita 
 

 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 1 – Composição química da columbita/tantalita 
 

Elemento Porcentagem %    Óxido Porcentagem % 

Tântalo 27.50 Ta2O5 33.58 

Titânio 1.21 TiO2 2.02 

Manganês 6.96 MnO 8.98 

Nióbio 32.94 Nb2O5 47.13 

Ferro 7.07 FeO 9.10 

Oxigênio 24.31   

Fonte: http://www.webmineral.com/data/Columbite-%28Mn%29.shtml 

 

O que diferencia a columbita da tantalita é a quantidade de nióbio e tântalo 

presente no minério: quando tem mais nióbio que o tântalo é chamado de columbita; 

quanto tem mais tântalo que nióbio é a tantalita. Além dos elementos químicos citados, a 

columbita-tantalita ainda pode conter pequenas quantidades de Sn, W e U [21]. A 

columbita e a tantalita apresentam propriedades físicas semelhantes, sendo que ambos são 

do sistema cristalino ortorrômbico-bipiramidal, apresentando cristais com formas 

prismática curta (tantalita) e tabular delgada (columbita). Esses minerais podem 

apresentar hábito maciço, granular e tabular. Possuem cor preta, brilho sub-metálico e 

traço castanho escuro.  

A densidade relativa (dr) da columbita-tantalita oscila entre 5,2 (columbita) e 7,9 

(tantalita), variando de acordo com sua composição química, sendo tanto maior quanto 

maior for o teor de Ta presente, com dureza relativa de 6. Excepcionalmente, a densidade 

pode ultrapassar esse limite superior com o aumento significativo de Fe (ferro-tantalita, 

dr = 8,2) ou Mn (mangano-tantalita, dr = 8,1) na composição da série columbita-tantalita, 

ou ficar abaixo do limite inferior com a presença de Mg (magnésio-columbita, dr = 5,04) 

[20,21]. 

O Brasil é o maior produtor mundial de nióbio, seguido pelo Canadá e Austrália, 

e respondendo por 98% da demanda mundial. Possui a maior reserva desse minério, 

contabilizando um total de 842.460.000 toneladas com um teor médio de 0,73% de Nb2O5 

[22]. 

Até o final dos anos 1950, o nióbio era obtido como subproduto do tratamento das 

columbitas e tantalitas, minerais pouco abundantes, implicando elevado preço e uso 
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restrito a um tipo de aço inoxidável e a algumas superligas. Com as descobertas de 

significativas reservas de pirocloro no Brasil e no Canadá e com sua viabilização técnica, 

houve uma transformação radical nos aspectos de preços e disponibilidade. Atualmente, 

as três maiores reservas exploradas de nióbio no mundo estão localizadas no Brasil 

(Araxá, no Estado de Minas Gerais; Catalão e Ouvidor, no Estado de Goiás) e no Canadá 

(Saint Honoré, na província francofônica do Quebec), e são de origem carbonatítica. 

Já em relação ao tântalo, as reservas mundiais são de aproximadamente 110 mil 

toneladas, segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral. Brasil e Austrália são 

os países com as maiores reservas de tântalo do mundo com 61% e 38%, respectivamente. 

O tântalo (Ta) ocorre principalmente na estrutura dos minerais da série columbita-

tantalita (Mg, Mn, Fe), (Ta,Nb)2O6, presentes em rochas graníticas/pegmatitos e alcalinas 

[22]. 

As reservas brasileiras de tântalo estão localizadas principalmente na Mina do 

Pitinga (Mineração Taboca), localizada no município de Presidente Figueiredo, 

Amazonas, de propriedade do grupo peruano MINSUR S.A. As reservas lavráveis são 

em cerca de 175 mil toneladas de minério (columbita-tantalita), com 35 mil toneladas de 

Ta2O5 contido. Também existem ocorrências relacionadas à província pegmatítica de 

Borborema, situada na região Nordeste, destacando-se os estados da Paraíba, Rio Grande 

do Norte e Ceará. Na Bahia, as ocorrências estão associadas a xistos e pegmatitos da Faixa 

de Dobramentos Araçuaí. No Estado do Amazonas podem ser citadas inúmeras 

ocorrências no Alto e Médio Rio Negro situadas nos municípios de Barcelos e de São 

Gabriel da Cocheira. Existem também ocorrências nos estados de Roraima, Rondônia, 

Amapá, Minas Gerais e Goiás. As reservas brasileiras de tântalo contido estão estimadas 

em 87 mil toneladas, de acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral. 

 

2.2 NIÓBIO E TÂNTALO 

2.2.1 Aplicações 

Segundo a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, relacionam-se, entre 

outras aplicações do metal nióbio e suas ligas, as seguintes: 
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 Cabos anódicos de nióbio platinizados para proteção catódica (contra corrosão) 

nas plataformas marítimas de grandes dimensões e em estruturas de concreto 

reforçadas;  

 Utilizado como catalisadores; 

 Lâminas de nióbio puro usadas na produção de diamantes sintéticos;  

 Componentes de nióbio-titânio resistentes à ignição, usados por mineradoras, 

especialmente na mineração de ouro;  

 Nióbio para os alvos de evaporação usados na indústria de vidro arquitetural, nas 

lâminas de barbear e na indústria eletrônica;  

 Ligas de nióbio-titânio para uso em implantes cirúrgicos, de desenvolvimento 

recente; 

 São supercondutores. 

As cerâmicas finas, que são produtos especiais, são geralmente classificadas como 

materiais funcionais e estruturais de engenharia. Na primeira categoria, estão os 

capacitores cerâmicos e as lentes ópticas. O segundo grupo é composto por ferramentas, 

peças de motor e alguns elementos estruturais resistentes ao calor e à abrasão. 

Ultimamente, o emprego industrial dos produtos do primeiro grupo tem evoluído mais 

que o do segundo grupo. A fabricação desses materiais requer óxido de nióbio de alta 

pureza. A estimativa mundial da demanda de óxido de nióbio para uso em cerâmicas 

funcionais é da ordem de 500 toneladas por ano, das quais quase 2/3 são destinados ao 

Japão. A maior procura é pelo óxido de nióbio com 99,9% de pureza, para a fabricação 

de lentes ópticas, condensadores e atuadores cerâmicos. A produção de monocristais de 

niobato de lítio, utilizados em filtros especiais de receptores de TV, exige o teor de 

99,99% de Nb2O5, ou seja, óxido de nióbio de altíssima pureza. A empresa Crystal 

Technology, na Califórnia, EUA, é um importante fabricante de monocristais de niobato 

de lítio. 

As principais empresas que usam nióbio em lentes ópticas para instrumentos 

oftálmicos, microscópios e câmeras de vídeo são as japonesas Hoya, Minolta, Nikon e 

Ohara, a francesa Corning e a alemã Shott. Entre os fabricantes de condensadores e 

atuadores cerâmicos contendo nióbio estão as japonesas NEC, Matsushita Electric, 

Murata Manufacturing, TDK e a americana Trans-Tech. A Bayer, a Sumitomo e a Union 

Carbide fabricam catalisadores empregando compostos de nióbio.  
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Já algumas aplicações do tântalo [23] são: 

• Capacitores eletrolíticos são, provavelmente, a principal aplicação. O dielétrico 

formado pela camada de óxido é mais fino que o de outros metais, como alumínio. Isso 

permite elevada capacitância em pequeno volume, fator importante para equipamentos 

portáteis e, também, em alguns resistores especiais para circuitos de áudio; 

• Componente de diversas ligas caracterizadas pelo alto ponto de fusão, alta 

resistência e boa ductilidade; 

• Utilizado como catalisadores; 

• Em vários casos, o tântalo é um substituto mais econômico para a platina; 

• Equipamentos para processamento de produtos químicos, reatores nucleares, 

aviões e mísseis; 

• Óxido de tântalo é usado em vidros especiais, de alto índice de refração, para 

câmaras fotográficas; 

• Partes diversas de fornos a vácuo; 

• Tântalo é completamente imune aos líquidos do corpo humano e não é agressivo, 

por isso tem encontrado aplicações cirúrgicas. 

 

2.3 COBALTO, COBRE E NÍQUEL 

2.3.1 Principais aplicações  

 

O cobalto e os seus compostos têm variadíssimas aplicações. São largamente 

usados seja em laboratório seja na indústria como catalisadores. A exemplificar, o 

molibdato de cobalto é um catalisador muito utilizado na indústria petrolífera para a 

hidrodessulfuração e reforming de petróleos. 

Quanto aos isótopos radioativos deste elemento, aquele que mais aplicações tem 

é o Co 60, que constitui atualmente a fonte de radioatividade mais utilizada. O cobalto 60 

emprega-se na esterilização a frio de substâncias alimentares variadas, método este que 

se desenvolve atualmente nos EUA, Austrália, Inglaterra, França e Rússia. Além das 

aplicações anteriores, os derivados do cobalto têm emprego em cerâmica, vidraria, fábrica 

de esmaltes (sua mais antiga aplicação), no fabrico de numerosas ligas, de aços especiais, 

na preparação de sais para a agricultura e na cobaltagem. O composto que se utiliza no 

fabrico de esmaltes é o Co3O4, empregado, por exemplo, na esmaltagem sobre ferro e 
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aço. Em cerâmica e pintura, os derivados do cobalto têm muitas aplicações para 

preparação de pigmentos corados. 

Os compostos de cobalto têm, ainda, aplicação no fabrico de uma "tinta simpática" 

constituída por uma solução ligeiramente rósea de cloreto cobaltoso, que, por 

aquecimento, torna-se azul, ficando visível à escrita. Já os higrómetros visuais, que 

devido à impregnação de uma mistura de sal de cobalto e gelatina, mudam de azul a rosa 

sob a ação da umidade atmosférica [24]. 

Para entender melhor o que é o cobre e a sua importância no dia a dia, bem como 

sua principal utilização, é interessante conhecer suas propriedades.  

 

1 – Ótimo condutor: este metal conduz facilmente calor e eletricidade, sendo 

usados em diversas operações que necessitam desta propriedade.  

2 – Não é corrosivo: assim como alguns outros metais, o alumínio, por exemplo, 

o cobre resiste à corrosão.  

3 – Molda-se facilmente: esta propriedade facilita a produção de diversos objetos 

e produtos de cobre. Vale lembrar que, apesar de facilmente moldável, ele é metal muito 

resistente.  

4 – Anti-bactericida: ele não absorve muitas bactérias, pois retarda o crescimento 

de germes que fazem mal à saúde [25]. 

 

Além da sua principal aplicação em fios e cabos condutores de transmissão de 

energia elétrica, o cobre comercialmente puro pode ser usado na condução de energia 

térmica, condução de fluidos e na construção civil. Suas principais características são as 

altas condutividades térmica e elétrica, elevada resistência à corrosão, alta 

trabalhabilidade (podem atingir 90% de deformação sem recozimentos intermediários) e 

aspecto adequado para aplicações arquitetônicas e decorativas. O cobre com alto grau de 

pureza é o mais indicado para aplicações na transmissão de energia elétrica e calor, 

enquanto o cobre que contém teores residuais de fósforo é mais indicado para a fabricação 

de tubos para a condução de fluidos e, de um modo geral, na construção civil [26]. O cobre 

e suas ligas encontram aplicações nos mais diversos setores: construção civil, elétrica, 

automobilística, arquitetura, eletroeletrônica, mecânica, objetos decorativos, bélica, 

mineração, construção naval e exploração petrolífera, entre outras [27]. 
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Já o níquel se apresenta como um metal branco prateado, similar em muitos 

aspectos ao metal ferro, porém com uma boa resistência à oxidação e à corrosão. É 

utilizado principalmente na melhoria de resistência mecânica a altas temperaturas, 

resistência à corrosão e outras propriedades, para uma ampla faixa de ligas ferrosas e não-

ferrosas. Outras propriedades que se destacam são: as condutividades térmica e elétrica, 

e uma excelente propriedade magnética – propriedades que fazem do níquel e suas ligas 

metais bastante valiosos [28]. 

Aproximadamente 65% do níquel consumido é empregado na fabricação de aço 

inoxidável austenítico e outros 12% em superligas de níquel. O restante, 23%, é repartido 

na produção de outras ligas metálicas, baterias recarregáveis, reações de catálise, 

cunhagens de moedas, revestimentos metálicos e fundição. 

    1 - Alnico, ligas para imãs. 

    2 - O mu-metal se usa para apantallar campos magnéticos por sua elevada 

permeabilidade magnética. 

    3 - As ligas níquel-cobre (monel) são muito resistentes a corrosão, utilizando-

se em motores marítimos e indústria química. A liga níquel-titânio (nitinol-55) apresenta 

o fenômeno memória de forma e é usado em robótica, também existem ligas que 

apresentam superelasticidade. 

    4 - Cadinhos de laboratórios químicos. 

    5 - Catalisador da hidrogenação de óleos vegetais [29]. 

 

2.4 METANOL E ETANOL 

2.4.1 Definição e aplicações. 

 

O metanol é um líquido incolor, com peso molecular igual a 32,04, possuindo um 

odor suave na temperatura ambiente. Sua fórmula molecular é CH3OH. Atualmente, o 

metanol é uma das matérias primas mais consumida na indústria química. Já foi 

conhecido como álcool da madeira, devido a sua obtenção comercial a partir da destilação 

destrutiva da madeira. 

O metanol tem propriedades combustíveis e energéticas similares ao etanol. Os 

dois são agentes combustíveis, mas o metanol tem uma toxidade mais elevada, pois 

prejudica a saúde, causando, inclusive, cegueira e câncer em altas concentrações e pela 
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longa exposição. O Brasil não é autossuficiente na produção de metanol e ainda o importa 

para outros fins, e não para o uso como combustível. O metanol é comumente encontrado 

como subproduto da indústria do petróleo. Ainda, pesquisas provam que o metanol polui 

o meio ambiente. 

A maior utilização do metanol, atualmente, está na produção de formaldeído, 

metil-tert-butil-éter (MTBE), aditivo para a gasolina e que está sendo banido aos poucos 

nos EUA – como combustível puro ou em mistura com gasolina para automóveis leves. 

A tecnologia conhecida como metanol direto (DMFC) é uma variação da tecnologia 

PEMFC, no qual faz uso do metanol diretamente sem a necessidade de reforma do 

combustível para se ter o hidrogênio puro. O metanol é convertido em dióxido de carbono 

e hidrogênio no ânodo. O hidrogênio se quebra em prótons e elétrons. Os prótons 

atravessam a membrana até reagir com o oxigênio para formar água, seguindo o mesmo 

padrão de reação numa típica célula a combustível PEMFC. A maioria das células de 

combustíveis (CaCs) são alimentadas por hidrogênio, o qual pode ser adicionado 

diretamente ou ser extraído a partir de um combustível no próprio sistema CaCs, através 

da reforma de uma fonte de hidrogênio tal como o metanol, o etanol, e hidrocarbonetos, 

como o gás natural e gasolina [30]. 

As reações do metanol são as típicas da classe dos álcoois.  Do ponto de vista 

industrial, as de maior importância são a desidrogenação, a desidrogenação oxidativa para 

gerar formaldeído, empregando catalisadores metálicos, e a carbonilação, levando ao 

ácido acético, catalisada por cobalto ou ródio. 

O etanol, cuja fórmula molecular é CH3CH2OH, é um líquido incolor com peso 

molecular 46,07. Tem sido descrito como um dos mais peculiares compostos orgânicos 

contendo oxigênio, dado sua combinação de propriedades como solvente, germicida, 

anticongelante, combustível, depressivo, componente de bebidas, além de grande 

versatilidade como intermediário químico para outros produtos [31]. 

Sob condições ordinárias, é um líquido incolor e claro, volátil, inflamável, 

possuindo um odor agradável e característico. Suas propriedades físicas e químicas 

dependem primeiramente do grupo hidroxila, -OH, o qual imputa polaridade à molécula, 

além de promover interações intermoleculares via ligações de hidrogênio. Essas duas 

características ocasionam as diferenças observadas entre os álcoois de baixo peso 

molecular (incluídos aí o metanol e o etanol) e os respectivos hidrocarbonetos.  Estudos 
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de espectroscopia no infravermelho mostram que, no estado líquido, as ligações de 

hidrogênio são formadas pela atração do hidrogênio da hidroxila de uma molécula pelo 

oxigênio da hidroxila da outra molécula. Tal efeito de associação faz com que o etanol 

no estado líquido se comporte como um dímero. 

A química do etanol é, em grande parte, representada pela química do grupo 

hidroxila. Assim, suas reações características são a desidratação, desidrogenação, 

oxidação e esterificação. 

Além disso, o átomo de hidrogênio do grupo -OH pode ser substituído por um 

metal como o sódio, potássio ou cálcio, formando-se o etóxido do metal com a liberação 

paralela de hidrogênio. 

A obtenção industrial de etanol se dá pela síntese a partir do etileno, como 

subproduto de determinados processos, ou por fermentação do açúcar, amido ou celulose. 

No caso do Brasil, o principal método para obtenção de etanol baseia-se na fermentação 

de açúcar de cana. 

Uma breve relação entre o metanol e etanol: apesar de muitas pesquisas com 

Biodiesel etílico já terem sido realizadas em diversas partes do mundo, todos os países 

que utilizam o Biodiesel o faz via metílica. Isso ocorre porque, na maioria desses países, 

a disponibilidade de etanol derivado de biomassa é bastante reduzida. Assim, entre etanol 

e metanol fósseis, evidentemente, escolhe-se o mais barato (atualmente) e o mais reativo, 

ou seja, o metanol. 

Entretanto, devido à imensidão territorial, o cenário brasileiro é atípico. É fato 

bastante reconhecido a importância do álcool etílico (etanol) no mercado energético 

brasileiro. 

A utilização de ambos os álcoois possui suas próprias vantagens e desvantagens, 

ficando a escolha por parte de uma análise de disponibilidade e dos objetivos a serem 

atingidos [30]. 

 

2.5 CATALISADORES 

2.5.1 Definição 

 

Catalisadores são substâncias naturais ou sintéticas que afetam a velocidade de 

uma reação química, acelerando as desejáveis ou retardando as indesejáveis. O 
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desenvolvimento e o uso dessas substâncias são partes importantes da constante busca 

por novas formas de aumentar o rendimento e a seletividade de produtos, a partir de 

reações químicas.  

O hidrogênio e o oxigênio gasosos, por exemplo, são virtualmente inertes à 

temperatura ambiente, mas reagem rapidamente quando expostos à platina – o catalisador 

da reação. 

O desenvolvimento e o uso de catalisadores são partes importantes da constante 

busca por novas formas de aumentar o rendimento e a seletividade de produtos, obtidos 

em de reações químicas. As primeiras menções dessas substâncias datam de 2 mil anos 

atrás, quando os fabricantes de vinhos, pães e queijos descobriram que era necessário 

adicionar uma pequena quantidade da partida anterior para fazer um novo lote de um 

desses produtos.  

Todavia, foi somente em 1835 que Berzelius, químico sueco, definiu o fenômeno 

da catálise que já havia sido observado, indicando que pequenas quantidades de uma 

origem externa poderiam afetar significativamente o curso de reações químicas. Esta 

força misteriosa atribuída à substância foi chamada catalítica. Em 1894, expandiu-se a 

explicação anterior com a afirmação de que catalisadores eram substâncias que agiam 

sobre a velocidade de reações químicas, sem serem consumidas. Desde os trabalhos de 

1835, essas substâncias têm desempenhado um importante papel econômico no mercado 

mundial. 

Alguns exemplos de catalisadores: 

 A alumina (Al2O3) é utilizada na desidratação de álcoois; 

 Elementos como prata (Ag), cobre (Cu), platina (Pt), ferro (Fe), níquel (Ni) e seus 

óxidos, bem como o dióxido de manganês (MnO2), são utilizados em reações de 

oxidação; 

 O fosfato de níquel, o cálcio e o óxido de crômio catalisam a desidrogenação de 

um derivado de petróleo chamado butano. Esse processo é usado na formação do 

butadieno industrial que, por sua vez, é empregado na produção de borracha 

sintética [32]. 
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2.6 CÉLULA A COMBUSTÍVEL 

2.6.1 Definição e histórico 

 

A busca incessante de novas alternativas de fontes de energia levou a descoberta 

das células a combustível, por William Grove, em meados do século XIX. O cientista 

acreditava na hipótese de que a reação entre os gases oxigênio e hidrogênio geraria 

eletricidade, visto que a eletrólise da água produz oxigênio e hidrogênio, então o contrário 

poderia ser verdade. Partindo desse princípio, em 1839, Grove desenvolveu um novo tipo 

de pilha, a pilha Grove, no qual usava um eletrodo de platina imerso em ácido nítrico e 

um eletrodo de zinco imerso em sulfato de zinco para gerar uma corrente de 12 amperes 

(A) e uma tensão de 1.8 volts (V). Posteriormente, depois de várias otimizações, a pilha 

de Grove passou a se chamar célula a combustível [33]. 

A célula a combustível representa uma inovação tecnológica de geração de 

energia de modo sustentável, porque possibilitam baixas emissões de gases que degradam 

o meio ambiente, também apresentam alta eficiência elétrica e possibilidade de 

cogeração. Estas células convertem continuamente a energia química de um combustível 

e de um oxidante em energia elétrica, através de um processo que envolve essencialmente 

um sistema eletrodo/eletrólito [34]. Na figura 2, abaixo, está representado um modelo de 

célula a combustível.  
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Figura 2 – Modelo de célula a combustível 

 

 

Fonte: Google Imagens1 

 

As células a combustível têm se mostrado uma alternativa interessante e 

promissora na solução dos problemas da geração de energia elétrica limpa e com alta 

eficiência, e apresentam grandes possibilidades para a conversão de energia no futuro. As 

células atuais mais eficientes operam oxidando hidrogênio no ânodo e reduzindo oxigênio 

no cátodo. Já se encontram no mercado células a combustível com eficiência elétrica de 

45% e eficiência total (elétrica + térmica) superior a 80%, aproveitando-se, também, o 

calor gerado pela própria célula (co-geração). Um problema ainda encontrado pela 

tecnologia de células a combustível é o seu elevado custo de entrada no mercado [35-38]. 

Diversos tipos de células estão sendo pesquisados e desenvolvidos, sendo uma das 

que atrai maior interesse a célula a combustível de membrana trocadora de prótons 

"Proton Exchange Membrane Fuel Cell - PEMFC". Estas células apresentam uma elevada 

densidade de potência e podem começar a operar à temperatura ambiente. A platina é o 

                                                 
1 Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+uma+c%C3%A9lula+a+combust%C3%ADvel&client

=firefox-

b&tbm=isch&imgil=y1BRXLDoa9RAMM%253A%253BhhSE_3sZeUgBuM%253Bhttp%25253A%252

52F%25252Fmundoeducacao.bol.uol.com.br%25252Fquimica%25252Fpilha-

combustivel.htm&source=iu&pf=m&fir=y1BRXLDoa9RAMM%253A%252ChhSE_3sZeUgBuM%252

C_&usg=__IsVMpJ17usFRoP8S2YWPUos4EOI%3D&biw=1536&bih=755&ved=0ahUKEwjczL-

l8NHUAhWEf5AKHaUlBS8QyjcIQA&ei=5_BLWZy9PIT_wQSly5T4Ag#imgrc=R5t5GYvDwvh2uM: 

https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+uma+c%C3%A9lula+a+combust%C3%ADvel&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=y1BRXLDoa9RAMM%253A%253BhhSE_3sZeUgBuM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmundoeducacao.bol.uol.com.br%25252Fquimica%25252Fpilha-combustivel.htm&source=iu&pf=m&fir=y1BRXLDoa9RAMM%253A%252ChhSE_3sZeUgBuM%252C_&usg=__IsVMpJ17usFRoP8S2YWPUos4EOI%3D&biw=1536&bih=755&ved=0ahUKEwjczL-l8NHUAhWEf5AKHaUlBS8QyjcIQA&ei=5_BLWZy9PIT_wQSly5T4Ag#imgrc=R5t5GYvDwvh2uM
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+uma+c%C3%A9lula+a+combust%C3%ADvel&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=y1BRXLDoa9RAMM%253A%253BhhSE_3sZeUgBuM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmundoeducacao.bol.uol.com.br%25252Fquimica%25252Fpilha-combustivel.htm&source=iu&pf=m&fir=y1BRXLDoa9RAMM%253A%252ChhSE_3sZeUgBuM%252C_&usg=__IsVMpJ17usFRoP8S2YWPUos4EOI%3D&biw=1536&bih=755&ved=0ahUKEwjczL-l8NHUAhWEf5AKHaUlBS8QyjcIQA&ei=5_BLWZy9PIT_wQSly5T4Ag#imgrc=R5t5GYvDwvh2uM
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+uma+c%C3%A9lula+a+combust%C3%ADvel&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=y1BRXLDoa9RAMM%253A%253BhhSE_3sZeUgBuM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmundoeducacao.bol.uol.com.br%25252Fquimica%25252Fpilha-combustivel.htm&source=iu&pf=m&fir=y1BRXLDoa9RAMM%253A%252ChhSE_3sZeUgBuM%252C_&usg=__IsVMpJ17usFRoP8S2YWPUos4EOI%3D&biw=1536&bih=755&ved=0ahUKEwjczL-l8NHUAhWEf5AKHaUlBS8QyjcIQA&ei=5_BLWZy9PIT_wQSly5T4Ag#imgrc=R5t5GYvDwvh2uM
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+uma+c%C3%A9lula+a+combust%C3%ADvel&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=y1BRXLDoa9RAMM%253A%253BhhSE_3sZeUgBuM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmundoeducacao.bol.uol.com.br%25252Fquimica%25252Fpilha-combustivel.htm&source=iu&pf=m&fir=y1BRXLDoa9RAMM%253A%252ChhSE_3sZeUgBuM%252C_&usg=__IsVMpJ17usFRoP8S2YWPUos4EOI%3D&biw=1536&bih=755&ved=0ahUKEwjczL-l8NHUAhWEf5AKHaUlBS8QyjcIQA&ei=5_BLWZy9PIT_wQSly5T4Ag#imgrc=R5t5GYvDwvh2uM
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+uma+c%C3%A9lula+a+combust%C3%ADvel&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=y1BRXLDoa9RAMM%253A%253BhhSE_3sZeUgBuM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmundoeducacao.bol.uol.com.br%25252Fquimica%25252Fpilha-combustivel.htm&source=iu&pf=m&fir=y1BRXLDoa9RAMM%253A%252ChhSE_3sZeUgBuM%252C_&usg=__IsVMpJ17usFRoP8S2YWPUos4EOI%3D&biw=1536&bih=755&ved=0ahUKEwjczL-l8NHUAhWEf5AKHaUlBS8QyjcIQA&ei=5_BLWZy9PIT_wQSly5T4Ag#imgrc=R5t5GYvDwvh2uM
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+uma+c%C3%A9lula+a+combust%C3%ADvel&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=y1BRXLDoa9RAMM%253A%253BhhSE_3sZeUgBuM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmundoeducacao.bol.uol.com.br%25252Fquimica%25252Fpilha-combustivel.htm&source=iu&pf=m&fir=y1BRXLDoa9RAMM%253A%252ChhSE_3sZeUgBuM%252C_&usg=__IsVMpJ17usFRoP8S2YWPUos4EOI%3D&biw=1536&bih=755&ved=0ahUKEwjczL-l8NHUAhWEf5AKHaUlBS8QyjcIQA&ei=5_BLWZy9PIT_wQSly5T4Ag#imgrc=R5t5GYvDwvh2uM
https://www.google.com.br/search?q=imagem+de+uma+c%C3%A9lula+a+combust%C3%ADvel&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=y1BRXLDoa9RAMM%253A%253BhhSE_3sZeUgBuM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmundoeducacao.bol.uol.com.br%25252Fquimica%25252Fpilha-combustivel.htm&source=iu&pf=m&fir=y1BRXLDoa9RAMM%253A%252ChhSE_3sZeUgBuM%252C_&usg=__IsVMpJ17usFRoP8S2YWPUos4EOI%3D&biw=1536&bih=755&ved=0ahUKEwjczL-l8NHUAhWEf5AKHaUlBS8QyjcIQA&ei=5_BLWZy9PIT_wQSly5T4Ag#imgrc=R5t5GYvDwvh2uM
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principal metal utilizado nos eletrocatalisadores depois do ouro, podendo ser usado tanto 

para a oxidação anódica quanto para a redução catódica, aumentando consideravelmente 

a cinética das reações eletródicas e possibilitando o desenvolvimento tecnológico das 

células a combustível. Por outro lado, o alto custo da platina e o comprometimento das 

reservas no caso de um uso generalizado limitam sua utilização. Com o advento dos 

eletrodos de difusão de gás, esta limitação foi significativamente reduzida, pois a platina, 

na forma de nanopartículas, é dispersa em carbono de alta área superficial, sendo 

necessárias apenas pequenas quantidades de metal (frações de mg/cm2) para catalisar as 

reações[35-38]. O eletrolito utilizado nas PEMFC é uma membrana trocadora de prótons, 

portanto na forma ácida, sendo geralmente utilizada a membrana de Nafion® (Du Pont). 

As reações que ocorrem nos eletrodos de difusão de gás para o sistema H2/O2 são: 

Anódica: H2 → 2H + 2e-        (reação 1) 

Catódica: ½ O2 + 2e- + 2H+ → H2O    (reação 2) 

O oxigênio pode ser obtido diretamente do ar atmosférico, enquanto a forma mais 

barata de obter o hidrogênio é através do processo de reforma catalítica de um 

combustível primário rico em hidrogênio (renovável ou não). Neste processo uma certa 

quantidade de monóxido de carbono é formada como subproduto da reação. A presença 

de monóxido de carbono (> 10 ppm) no hidrogênio leva a um envenenamento da platina, 

pois se adsorve fortemente nos sítios ativos para a reação (adsorção química). Desse 

modo, alguns ppm de CO na alimentação de hidrogênio levam a uma queda no 

desempenho da célula em mais de 80%. Uma alternativa para contornar este problema é 

adicionar um segundo metal à platina (co-catalisador), por exemplo o rutênio, o qual leva 

à formação de espécies oxigenadas em potenciais inferiores a 0,25 V, facilitando a 

oxidação do CO a CO2. Quando se utiliza somente platina, as espécies oxigenadas são 

formadas em potenciais acima de 0,8 V, diminuindo a eficiência do processo [35-38]. 

O hidrogênio apresenta também alguns inconvenientes operacionais e de 

infraestrutura. A compressão, o armazenamento e a distribuição do hidrogênio requerem 

tecnologias relativamente sofisticadas e de custo elevado, o que dificulta o uso deste 

combustível, particularmente em certas aplicações que seriam de grande impacto, como 

a utilização em veículos e em equipamentos portáteis. Devido a esta constatação, têm 

surgido esforços significativos para desenvolver células a combustível que possam operar 

diretamente com combustíveis líquidos [35-38]. Neste sentido, o combustível que 
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atualmente apresenta resultados encorajadores para ser utilizado diretamente é o metanol 

e esforços estão sendo feitos para viabilizar o uso direto do etanol [39], sendo este último 

de grande interesse para o Brasil. O metanol tem sido utilizado diretamente como 

combustível em células de membrana trocadora de prótons "Direct Methanol Fuel Cell - 

DMFC" [40]. Esta célula é alimentada com metanol na forma de vapor ou líquido e opera 

em baixas temperaturas (<100 ºC). Idealmente as reações que ocorrem em células a 

metanol direto são:  

Ânodo: CH3OH + H2O → CO2 + H+ + 6e-   (reação 3) 

Cátodo: 3/2 O2 + 6e- + 6H+ → 3H2O    (reação 4) 

A reação de eletro-oxidação completa do metanol produz 6 elétrons e o potencial 

padrão da DMFC (1,20 V) não é muito diferente do potencial da PEMFC (1,23 V). 

Entretanto, a reação é bastante lenta, como resultado da formação de intermediários 

fortemente adsorvidos como o monóxido de carbono (COads), resultando em potenciais 

operacionais bem menores. A oxidação desses intermediários a CO2 requer a participação 

de espécies que contem oxigênio (OH, H2O), que devem ser adsorvidas também nos sítios 

ativos do catalisador. A platina sozinha não é suficientemente ativa para a oxidação do 

COads a CO2 porque, como mencionado acima, essas espécies se formam em potenciais 

relativamente elevados. Por isso, na presença de CO é necessário utilizar materiais 

alternativos como ligas de platina-rutênio. Nestes catalisadores, os metais ligados à 

platina forma óxidos superficiais em potenciais mais baixos facilitando a oxidação dos 

intermediários da reação, através do chamado mecanismo bifuncional [40]. 

Uma revisão crítica sobre estudos em eletrocatálise de redução de oxigênio e 

oxidação de álcoois simples (metanol e etanol) em meio alcalino. Foi reportada uma 

atividade eletrocatalítica na reação de oxidação do metanol sobre Pt e Pt/Ru em meio 

alcalino maior que em meio ácido. Esse aumento da eficiência em meio alcalino deve-se 

dentre outros fatores a alta cobertura de espécies OH- adsorvidas em uma região de baixo 

potencial. Como produtos da reação de oxidação do metanol em meio alcalino, têm sido 

detectados carbonatos (CO3
2-) e formiatos (HCOO-) [41]. 

De um modo geral, o interesse principal no estudo do metanol como combustível 

em células a combustíveis, não está no fato de torná-lo amplamente utilizado, visto que 

possui algumas implicações, como a invisibilidade de sua chama, caso inflame, e sua 

elevada toxicidade. No entanto, a simplicidade de sua molécula pode trazer contribuições 
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significativas em relação aos mecanismos de reação existentes frente à sua oxidação sobre 

a superfície do eletrocatalisador utilizado, tornando-se possível o desenvolvimento de 

uma base teórica. Isto possibilitaria um melhor entendimento no estudo das reações de 

outros combustíveis constituídos por moléculas maiores, o etanol, por exemplo [42]. 

A utilização de etanol como combustível nessas células é vantajosa devido à 

produção deste álcool em larga escala no Brasil e por apresentar contribuição muito baixa 

para o efeito estufa quando completado o ciclo do CO2 no ambiente, além do fato de que, 

em sua oxidação completa, o etanol produz 12 elétrons enquanto que o metanol produz 

apenas 6 e o hidrogênio 2, o que permite uma maior corrente elétrica produzida no 

processo [43].  

Ânodo: CH3CH2OH + 3H2O → 2CO2 + 12H+ + 12 e-    (reação 5) 

Cátodo: 3O2 + 12H+ + 12 e- → 6H2O     (reação 6) 

No entanto, para a oxidação completa do etanol, é necessário romper a ligação C-

C, para oxidar os intermediários que são formados durante a reação, tais como o 

acetaldeído e ácido acético, que são muito estáveis e se não forem oxidados promovem 

diminuição a eficiência do sistema. 

Dessa forma, nos últimos anos, as células a combustível que utilizam álcoois 

direto como combustíveis (DAFC - Direct Alcohol Fuel Cell) e as células a combustível 

de etanol direto (DEFC – Direct Ethanol Fuel Cells) vêm despertando bastante interesse, 

pois apresentam vantagens energéticas e ainda não é necessário estocar e transportar o 

gás hidrogênio que ocupa um grande volume, uma vez que é pouco compressível [44]. 

Neste sentido, muitos estudos estão direcionados para o desenvolvimento de 

eletrocatalisadores à base de platina e ligas de platina com um metal de transição, a fim 

de obter um maior avanço na reação de oxidação de etanol. Catalisadores binários, 

ternários e quaternários têm sido propostos e estudados, e os resultados apontam que a 

estes materiais aumentam significativamente a atividade catalítica do catalisador, 

diminuído o efeito do envenenamento do catalisador por adsorção de CO[43]. 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

  

A metodologia que foi realizada neste trabalho possui 4 etapas que seguem nos 

fluxogramas abaixo. 

 

Fluxograma 1 - Purificação do mineral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

Matéria prima: Columbita/Tantalita. 

Preparação da Matéria prima para Caracterização:  

Quarteamento, Moagem e Peneiramento. 

Caracterização da Matéria prima: Análise Química (FRX) 

e Mineralógica (DRX). 

Fusão: K2S2O7, K2S2O7/KHSO4 e KHSO4 

Tratamento ácido: HCl. 

Filtragem e lavagem até eliminação dos íons cloretos, K+ e SO4
2-. 

Minério tratado/Óxido 

FRX e DRX. 
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Fluxograma 2 - Síntese do precursor oxalato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precipitação dos óxidos hidratados – NbO. H2O e Ta2O5. nH2O. 

Complexação [(NH4)2C2O4.H2O] e (H2C2O4.2H2O). 

Cristalização a quente (placa aquecedora) e Secagem – 70°C/24h. 

Precursor oxálico misto. 

DRX, TG/DTA/DSC, IV e MEV. 

Minério tratado/Óxido 



38 

 

 

 

Fluxograma 3 – Síntese de eletrocatalisadores - Óxidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óxido 

Dopagem- via úmida (10%) 

Óxido/Co 

Co(NO3)2 Cu(NO3)2 Ni(NO3)2 

Óxido/Cu Óxido/Ni 

Tratamento Térmico: 110 °C, 400 °C e 600 °C 

Óxido/Cu 110 °C 

Óxido/Cu 400 °C 

Óxido/Cu 600 °C 

 

Óxido/Co 110 °C 

Óxido/Co 400 °C 

Óxido/Co 600 °C 

 

 

Óxido/Ni 110 °C 

Óxido/Ni 400 °C 

Óxido/Ni 600 °C 

 

DRX, XPS, MEV e DPV 

Óxido 110 °C 

Óxido 400 °C 

Óxido 600 °C 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrato
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Fluxograma 4 - Síntese de eletrocatalisadores - precursor oxalato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

3.1 MATERIAIS  

3.1.1 Matéria prima 

 

O material de partida utilizado nesse trabalho foi o mineral de base, a 

columbita/tantalita, obtido do município de Currais Novos – RN.  

 

 

Precursor 

Dopagem- via úmida (10%) 

Prec /Co 

Co(NO3)2 Cu(NO3)2 Ni(NO3)2 

Prec /Cu Prec /Ni 

Prec /Cu 110 °C 

Prec /Cu 400 °C 

Prec /Cu 600 °C 

 

Prec /Co 110 °C 

Prec /Co 400 °C 

Prec /Co 600 °C 

 

 

Prec /Ni 110 °C 

Prec /Ni 400 °C 

Prec /Ni 600 °C 

 

DRX, XPS, MEV, MET e DPV 

Tratamento Térmico: 110 °C, 400 °C e 600 °C 

Prec 110 °C 

Prec 400 °C 

Prec 600 °C 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrato
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3.1.2 Reagentes sólidos 

 

• Bissulfato de potássio (KHSO4 – Merck – 99%). 

• Ácido oxálico dihidratado P.A. (C2H2O4 . 2H2O – Vetec – 99,5%). 

• Oxalato de amônio monohidratado P. A. ([(NH4)2C2O4.H2O] – Vetec – 99,5%). 

• Pirosulfato de potássio anidro P.A. ACS (DISSULFATO) (K2S2O7 – Impex – 

99%). 

• Nitrato de cobalto P.A. (Co(NO3)2.6H2O - Synth – 99%) 

• Nitrato de cobre P.A. (Cu(NO3)2.3H2O – Synth – 98%) 

• Nitrato de níquel P.A. (Ni(NO3)2.6H2O - Synth – 99%) 

 

3.1.4 Reagentes líquidos 

 

• Ácido clorídrico P.A. (HCl – 37% - SYNTH). 

• Soluções Liquion (Nafion ™ 15% em peso, água: 40% em peso e álcool: 45% 

em peso). 

• Ácido acético glacial P.A. (CH3COOH – 99,7% - SYNTH). 

 

3.1.5 Equipamentos 

 

• Estufa elétrica – Marca Tecnal – Modelo TE 394/1. 

• Balança analítica – AND HR 120. 

• Conjunto de peneiras 170, 270 e 400 mesh e peneira vibratória (Produtest). 

• Moinho de alta energia da marca Fritsch Pulverisette 7 - planetário. 

• Placa aquecedora com agitação – Quimis – Modelo 261.2. 

• Forno para calcinação – EDG 3P S equipamentos. 

• Sistema de filtragem a vácuo constituído de: bomba de vácuo (Tecnal – TE 058), 

funil de buchener e kitassato. 

• Espectrofotômetro Perkin Elmer FTIR, modelo 16PC com pastilhas de KBr. 

• Espectrômetro de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS), modelo PHI 

Versaprobe 5000. 

• Electrochemical Workstation (CHI 660C, CH Instrument, Inc., Austin, TX). 
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• Condutivímetro SCHOTT. 

• pHmetro da Digimed DM - 22 

• Calorímetro térmico diferencial, modelo DSC/TG – NETZSCH STA 449F3. 

• Espectrômetro de fluorescência de raios-X, modelo EDX-720, Shimadzu do 

Brasil.  

• Difratômetro de raios X -6000 da Shimadzu, com radiação de Cu-Kα, tensão de 

40KV, com corrente de 30mA. 

•Microscópio eletrônico de varredura (MEV), modelo FEI Helios Nanolab 650. 

• Microscópio eletrônico de transmissão (MET), modelo FEI Tecnai F30 300kV. 

• A análise termogravimétrica e termodiferencial foi realizada com o equipamento 

SDT-Q600 de marca TA Instrument. 

 

3.2 PREPARAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

 

Na preparação da amostra, levou-se em consideração uma série de fatores que 

influenciam a veracidade dos resultados obtidos. A representatividade da amostra é um 

dos parâmetros a ser controlado e, para isso, há a necessidade de uma boa 

homogeneização.  

Como a columbita/tantalita é um mineral, devido a alta quantidade de elementos 

presentes há certa dificuldade de amostragem, fazendo-se necessário, inicialmente, o 

cuidado com o quarteamento e a boa homogeneização, pois, geralmente, são suficientes 

para minimizar tal problema. 

 

3.2.1 Quarteamento 

 

O quarteamento é o processo de redução da amostra a pequenas porções 

representativas da amostra inicial. A operação foi manual e prosseguiu da seguinte forma: 

- Colocou-se a amostra em cima de um papel perfeitamente limpo, de modo que 

as partículas se disponham sob a forma de um cone;  

- Com a ajuda de uma espátula, foi feita pressão no vértice do cone para tentar 

obter um cone truncado;  

- Dividiu-se o cone truncado em 4 partes iguais; 
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- Retirou-se metade das partes obtidas (uma sim, uma não), misturando-as e 

recomeçando o processo até se reduzir a amostra ao peso desejado.  

É importante que, antes de se realizar o quarteamento, as amostras estejam 

convenientemente homogeneizadas [45]. 

 

3.2.2 Moagem 

 

O objetivo principal da moagem é a homogeneização e a diminuição dos tamanhos 

dos grãos. O moinho planetário de alta energia utilizado foi do Laboratório de Materiais 

Cerâmicos e Metais Especiais (LMCME/UFRN). 

Os fatores importantes que foram levados em conta na escolha do tipo de moinho 

a ser utilizado foram:  

• Dureza relativa do material igual a 6; 

• Possibilidade de contaminação (todo o processo foi realizado com limpeza dos 

elementos de moagem e dos utensílios para evitar a contaminação de outras partículas 

que poderiam influenciar a análise); 

• Tempo de moagem de 1 hora por amostra (isso influencia na distribuição do 

tamanho de partícula, de modo geral, quanto maior o tempo de moagem, menor o tamanho 

das partículas). 

 

3.2.3 Peneiramento 

 

O peneiramento da columbita/tantalita foi realizado numa peneira vibratória 

(Produtest) granulométrica do Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores 

Catalíticos – LAMNRC/UFRN –, com um conjunto de peneiras de malha, variando entre 

170 e 400 mesh, sendo o peneirado obtido o que passava na abertura de 400 mesh, 

equivalente à peneira ABNT no400, com abertura de 0,037 mm. Por se tratar de minerais, 

foi, inicialmente, desejado um pó com granulometria muito pequena, pois maior seria a 

superfície de contato do grânulo, o que pode facilitar os métodos de tratamento e sínteses. 

Concluída essa etapa, a matéria prima foi caracterizada pela fluorescência de raios X 

(FRX) e difração de raios X (DRX), para identificações de sua composição e 
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propriedades, sendo, em seguida, acondicionada em sacos plásticos para as etapas 

seguintes no processo de tratamento. 

 

3.3 PREPARAÇÃO DO MINERAL 

 

Após a preparação da matéria prima, seguido de suas caracterizações, com os 

resultados favoráveis, foi iniciado o processo de tratamento com a fusão do mineral. Foi 

realizado com base em trabalhos anteriores. Através de produtos comerciais purificados 

utilizados para o fundente pirossulfato de potássio puro, pirossulfato de potássio 

equimolar com o bissulfato de potássio e o bissulfato de potássio puro [46], como descrito 

nas três etapas abaixo. O ácido utilizado no tratamento mineral foi o ácido clorídrico P.A. 

por ser conhecido como solvente básico para análise e tratamento de minérios, minerais 

e algumas ligas metálicas, e, além disso, apresentar um menor custo em relação aos 

demais ácidos.   

 

 ETAPA 1: PIROSSULFATO DE POTÁSSIO 

Pesou-se o minério com o pirossulfato de potássio numa balança analítica e 

misturou-os com auxílio de almofariz e pistilo, de modo a obter uma massa 

completamente homogênea. A mistura foi, então, fundida em cadinho de platina, 

resistente a altas temperaturas, com auxílio do bico de Bunsen.  

O aquecimento foi aplicado até que não houvesse liberação de gases. A fusão foi 

finalizada após a obtenção de um líquido homogêneo de coloração verde amarelada. O 

líquido foi despejado em um recipiente de porcelana para resfriamento e cristalização. O 

material solidificado foi triturado com auxílio de almofariz e pistilo até a obtenção de um 

pó homogêneo de baixa granulometria. 

O produto foi, então, adicionado a um béquer com uma solução de ácido clorídrico 

P.A. a quente (60 - 85oC) com agitação, permanecendo nessas condições por intervalos 

de tempo variados em diferentes ensaios, e, seguindo em repouso por algumas horas. 

Durante o processo do tratamento ácido, óxidos de ferro e manganês, foram convertidos 

em cloretos solúveis em água, enquanto que a massa fundida que contém potássio, nióbio 

e tântalo não foram dissolvidos. Vestígios de cloretos foram eliminados por lavagem, e a 

filtração foi feita com uma solução aquosa de ácido acético em ebulição, seguida com 



44 

 

 

 

água quente, a fim de eliminar toda a fase orgânica existente nas amostras presentes. 

Durante a lavagem, foram realizados o controle de pH e condutividade da solução 

utilizando a água deionizada como padrão (pH = 5,2 e C = 10,6 µS/cm) até não haver 

mais vestígios de íons na amostra nem a existência de uma solução com pH muito 

diferenciado, obtendo, assim, a análise da última lavagem com um pH = 5,4 e a C = 11,8  

µS/cm. Essas amostras tratadas foram caracterizadas pela fluorescência de raios X (FRX) 

e difração de raios X (DRX), comprovando que esse método de purificação não foi eficaz. 

Logo, não foi possível dar sequência às sínteses por esse meio.   

 

 ETAPA 2: PIROSSULFATO DE POTÁSSIO COM O BISSULFATO DE 

POTÁSSIO 

Pesou-se o minério com o pirossulfato de potássio e bissulfato de potássio, 

equimolares, numa balança analítica, e misturou-os com auxílio de almofariz e pistilo, de 

modo a obter uma massa completamente homogênea. A mistura foi, então, fundida em 

cadinho de platina, resistente a altas temperaturas, com auxílio do bico de Bunsen.  

O aquecimento foi aplicado até que não houvesse liberação de gases. A fusão foi 

finalizada após a obtenção de um líquido homogêneo de coloração verde amarelada. O 

líquido foi despejado em um recipiente de porcelana para resfriamento e cristalização. O 

material solidificado foi triturado com auxílio de almofariz e pistilo até a obtenção de um 

pó homogêneo de baixa granulometria. 

O produto foi então adicionado a um béquer, com uma solução de ácido clorídrico 

P.A. a quente (60 - 85oC) com agitação, permanecendo nessas condições por intervalos 

de tempo variados em diferentes ensaios, seguindo em repouso por algumas horas. 

Durante o processo do tratamento ácido, óxidos de ferro e manganês foram convertidos 

em cloretos solúveis em água, enquanto que a massa fundida que contém potássio, nióbio 

e tântalo não foram dissolvidos. Vestígios de cloretos foram eliminados por lavagem e a 

filtração foi feita com uma solução aquosa de ácido acético em ebulição, seguida com 

água quente, a fim de eliminar toda a fase orgânica existente nas amostras presentes. 

Durante a lavagem, foram realizados o controle de pH e condutividade da solução 

utilizando a água deionizada como padrão (pH = 5,2 e C = 10,6 µS/cm) até não haver 

mais vestígios de íons na amostra nem a existência de uma solução com pH muito 

diferenciado, obtendo, assim, a análise da última lavagem com um pH = 5,3 e a C = 11,4  
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µS/cm. Essas amostras tratadas também foram caracterizadas pela fluorescência de raios 

X (FRX) e difração de raios X (DRX). Este método de purificação também não foi eficaz, 

logo, não foi possível dar sequência às sínteses por esse meio.   

 

 ETAPA 3: BISSULFATO DE POTÁSSIO 

Pesou-se o minério com o bissulfato de potássio numa balança analítica e 

misturou-os com auxílio de almofariz e pistilo, de modo a obter uma massa 

completamente homogênea. A mistura foi, então, fundida em cadinho de platina, 

resistente a altas temperaturas, com auxílio do bico de Bunsen. Durante a fusão, o KHSO4 

decompõe-se em pirossulfato de potássio como intermediário e em trióxido de enxofre de 

acordo com as seguintes equações: 

 

 

 

 

 

O aquecimento foi aplicado até que não houvesse liberação de gases. A fusão foi 

finalizada após a obtenção de um líquido homogêneo de coloração verde amarelada. O 

líquido foi despejado em um recipiente de porcelana para resfriamento e cristalização. O 

material solidificado foi triturado com auxílio de almofariz e pistilo até a obtenção de um 

pó homogêneo de baixa granulometria. 

O produto foi, então, adicionado a um béquer com uma solução de ácido clorídrico 

P.A. a quente (60 - 85oC) com agitação, permanecendo nessas condições por intervalos 

de tempo variados, seguindo em repouso por algumas horas. Durante o processo do 

tratamento ácido, óxidos de ferro e manganês foram convertidos em cloretos solúveis em 

água, enquanto que a massa fundida que contém potássio, nióbio e tântalo não foram 

dissolvidos. Vestígios de cloretos foram eliminados por lavagem, e a filtração foi feita 

com uma solução aquosa de ácido acético em ebulição, seguida com água quente, a fim 

de eliminar toda a fase orgânica existente na amostra, bem como os íons K+, SO4
2- 

presentes. Durante a lavagem, foram realizados o controle de pH e condutividade da 

solução utilizando a água deionizada como padrão (pH = 5,2 e C = 10,6 µS/cm) até não 

haver mais vestígios de íons na amostra nem a existência de uma solução com pH muito 



46 

 

 

 

diferenciado, obtendo assim, a análise da última lavagem com um pH = 5,1 e a C = 10,8 

µS/cm. Este procedimento foi realizado sob dois ciclos de fundição e lavagem, para a 

obtenção de um melhor resultado. 

Por conseguinte, essas amostras tratadas foram caracterizadas pela fluorescência 

de raios X (FRX) e difração de raios X (DRX), que comprovaram que a amostra fundida 

em KHSO4 e tratada em solução de ácido clorídrico P.A. apresentou uma melhor 

composição química, devido a sua total purificação, e, assim, tornando-se o material de 

partida para a síntese do complexo oxalato. 

 

3.4 MÉTODOS DE SÍNTESE 

3.4.1 Síntese do precursor oxálico tris(oxalato)oxiniobio-tantalato de amônio 

hidratado[(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3 • nH2O] 

 

Após a realização do tratamento do minério, que foi totalmente purificado, 

tornando-se favorável à síntese do precursor, esse material foi então dissolvido e 

precipitado em béquer de 200mL de água deionizada quente (60ºC - 85oC) com agitação, 

permanecendo nessas condições por 100 minutos. A solução permaneceu em repouso por 

24 horas para melhor aglomeração das partículas, obtendo o óxido de nióbio 

monohidratado (NbO2.H2O) e o óxido de tântalo (Ta2O5.nH2O). 

Após o tempo de repouso, foi realizada a filtração da solução e, posteriormente, o 

material foi dissolvido numa solução de ácido oxálico/oxalato de amônio com a 

temperatura variando de 65oC a 80ºC em placa aquecedora. A solução complexante foi 

obtida por evaporação lenta na estufa e essas condições foram controladas para obtenção 

de uma melhor secagem do material, obtendo-se, assim, o precursor oxálico (NH4)3(Nb(1-

x)Tax)O(C2O4)3.nH2O. 

O produto obtido foi caracterizado por difração de raios X (DRX), análise 

termogravimétrica (TG), análise térmica diferencial (DTA) e calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), espectroscopia na região do infravermelho (IV), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). 
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3.4.2 Síntese de eletrocatalisadores – óxidos 

 

Após a realização do tratamento eficaz do minério, foi realizada a síntese dos 

eletrocatalisadores a base dos óxidos (minério tratado), iniciando pela dopagem via úmida 

com três componentes químicos, os quais são: nitratos de cobalto, cobre e níquel. As 

soluções dos dopantes foram preparadas com um percentual em massa de 10% em um 

volume de 30 mL de água sob agitação e aquecimento. Logo em seguida, foi adicionado 

o óxido, momento em que, no processo, ocorre a evaporação lenta até não existir a 

presença de líquido em solução. Por conseguinte, é realizada a secagem na estufa durante 

um período de 24 horas a 80ºC. 

Para o procedimento do tratamento térmico, foram feitos em três temperaturas 

diferentes (110 °C, 400 °C e 600 °C), com a taxa de aquecimento de 10°C/min, durante 

o tempo de 120 minutos para os óxidos puros e dopados. Sendo que, ao início e final dos 

procedimentos, foi utilizado um tempo de 10 minutos a 50ºC antes e depois do tratamento 

térmico, pois, o início, servia para estabilizar a amostra, e, no final, para evitar oxidação 

das amostras com o meio externo. Essas temperaturas foram determinadas com base em 

reações modelos de compostos de nióbio para oxidação de álcoois [47]. 

 

3.4.3 Síntese de eletrocatalisadores - precursor oxalato 

 

Após a síntese do precursor, foi realizada, inicialmente, a dopagem via úmida com 

três componentes químicos, os quais são: nitratos de cobalto, cobre e níquel. As soluções 

dos dopantes foram preparadas com um percentual em massa de 10% em um volume de 

30 mL de água sob agitação e aquecimento. E em seguida, foi adicionado o precursor, 

momento em que no processo ocorre à evaporação lenta até não existir a presença de 

líquido em solução. Por conseguinte, foi realizada a secagem na estufa durante um 

período de 24 horas a 80ºC. 

O procedimento e tratamento térmico, foi feito em três temperaturas diferentes 

(110 °C, 400 °C e 600 °C), com a taxa de aquecimento de 10°C/min, durante o tempo de 

120 minutos para os precursores puros e dopados. Sendo que, no início e no final do 

procedimento, foram utilizados um tempo de 10 minutos a 50ºC, antes e depois do 

tratamento térmico, pois o início servia para estabilizar a amostra e, no final, para evitar 
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oxidação das amostras com o meio externo. Essas temperaturas foram determinadas com 

base em reações modelos de compostos de nióbio para oxidação de álcoois [47]. 

 

3.5 CARACTERIZAÇÕES FÍSICAS DOS MATERIAIS 

 

O objetivo das caracterizações foi determinar as propriedades físico-químicas, 

mineralógicas e tecnológicas dos materiais, em conformidade com as análises 

apresentadas na sequência. 

 

3.5.1 Análise Química por Fluorescência de Raios-X (FRX) 

 

Esta análise foi utilizada para obtenção da composição química da 

columbita/tantalita bruta e das amostras desse mineral que foram tratadas de formas 

diferentes, expressa em porcentagens de óxidos. Essa técnica se fez necessária, pois foi o 

ponto de partida na escolha de qual amostra obteve o melhor tratamento, para dar 

sequência no processo de síntese. Na realização dessa análise, foi utilizado um 

equipamento do tipo EDX-720 da marca Shimadzu no Laboratório de Recursos Naturais 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).  

 

3.5.2 Análise Mineralógica por Difração de Raios-X (DRX) 

 

Neste trabalho, as análises de DRX do mineral bruto, do mineral tratado, do 

precursor misto e dos eletrocatalisadores foram realizadas a fim de serem determinadas 

as fases dos compostos presentes nas amostras, como também, em alguns casos 

específicos dos resultados, uma análise semiquantitativa das fases presentes. No caso do 

precursor misto, que é um composto orgânico-metálico amorfo, essa técnica possui 

limitações, sendo utilizada a IV, TG/DTA e DSC para complementação na caracterização 

dessa amostra. Foi utilizado um difratômetro de Raios-X do tipo (DRX -6000) da 

Shimadzu no Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos 

(LAMNRC/UFRN) com radiação de Cu-Kα, tensão de 40 kV, com corrente de 30mA, 

com faixa de varredura (2θ) de 10° a 80° e no departamento de Engenharia de Materiais 

da Case Western Reserve University/ Cleveland/Estados Unidos (CWRU).   
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3.5.3 Análise Termogravimétrica (TGA/DTA/DSC) 

 

Neste trabalho, a TGA do precursor puro foi realizada em um analisador 

termogravimétrico e termodiferencial, no equipamento SDT-Q600, de marca TA 

Instruments com análise simultânea de TG/DTA simultânea, sob fluxo de N2 (vazão de 

gás de 50mL/min), num cadinho de platina e quantidade de matéria-prima equivalendo a, 

aproximadamente, 5 mg. A taxa de aquecimento na análise foi de 10oC/min, partindo da 

temperatura ambiente até a temperatura final de 1100oC. Neste trabalho, a DTA do 

precursor foi realizada com equipamento, e nas mesmas condições, utilizadas para a 

análise Termogravimétrica ambas feitas no CT-Gás/Natal-RN. A análise TG/DSC foi 

realizada num calorímetro térmico diferencial, modelo DSC/TG – NETZSCH STA 

449F3, no Laboratório de Materiais do PPGCEM. Esta técnica foi utilizada para analisar 

as perdas de massas ocorridas nas amostras e a que temperaturas ocorrem esses 

fenômenos. 

 

3.5.4 Espectroscopia de Infravermelho – IV 

 

A fim de se fazer medidas complementares de caracterização do precursor, um 

feixe de radiação infravermelha foi passado pela amostra, e a quantidade de energia 

transmitida foi registrada. Repetindo-se esta operação ao longo de uma faixa de 

comprimentos de onda de interesse (4000-400 cm-1), um gráfico foi construído, com 

"número de onda" em cm-1 no eixo horizontal e transmitância em % no eixo vertical. Esta 

técnica costuma ser usada para a identificação de misturas bem complexas, como é o caso 

do precursor misto sintetizado nesse trabalho, a fim de comprovar a formação deste 

complexo. A análise foi realizada no Instituto de Química da UFRN com o 

Espectrofotômetro Perkin Elmer FTIR, modelo 16PC com pastilhas de KBr. 

 

 

3.5.5 Análise de Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV  

 

No presente trabalho, as amostras dos eletrocatalisadores foram analisadas em um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV), modelo FEI Helios Nanolab 650, no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_onda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mistura
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departamento de Engenharia de Materiais da Case Western Reserve University/ 

Cleveland/Estados Unidos (CWRU), procurando-se avaliar a formação da microestrutura 

e a formação de novas fases.  

 

3.5.6 Análise de Microscopia Eletrônica de Transmissão – MET 

 

No presente trabalho, as amostras de apenas um eletrocatalisador cristalino foi 

analisada em um microscópio eletrônico de transmissão (MET), modelo FEI Tecnai F30 

300kV, no departamento de Engenharia de Materiais da Case Western Reserve 

University/ Cleveland/Estados Unidos (CWRU), procurando-se analisar as modulações 

na composição química do material, orientação de cristais, estrutura eletrônica e a indução 

da mudança da fase eletrônica.  

 

3.5.7 Análise de Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X – XPS 

 

Os eletrocatalisadores foram analisados por esta técnica de espectros XPS, modelo 

PHI Versaprobe 5000, no departamento de Engenharia de Materiais da Case Western 

Reserve University/ Cleveland/Estados Unidos (CWRU), pois este permite identificar 

quantitativamente, em profundidades da ordem de dezenas de nanômetros e com incerteza 

de fração centesimal de camada atômica, todos os elementos químicos na superfície da 

amostra, suas concentrações relativas, o ambiente químico dos elementos – seus estados 

de oxidação.   

 

3.6 CARACTERIZAÇÃO ELETROQUÍMICA DOS ELETROCATALISADORES 

 

O objetivo desta caracterização é determinar as propriedades elétricas dos 

materiais através da voltametria, a qual compreende um grupo de métodos 

eletroanalíticos, nos quais a informação sobre o analito é obtida através de medidas 

de corrente em função do potencial aplicado e em condições que estimulam a 

polarização de um eletrodo de trabalho. Geralmente, para aumentar a polarização, 

os eletrodos de trabalho, na voltametria, são microeletrodos com áreas superficiais 

máximas de alguns poucos milímetros quadrados e, em algumas aplicações, de poucos 
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micrometros quadrados ou menos [48].  

Dentre os tipos de voltametria existentes, a utilizada neste trabalho foi a 

voltametria de pulso diferencial (DPV) através do Electrochemical Workstation (CHI 

660C, CH Instrument, Inc., Austin, TX) que consiste em avaliar o comportamento 

eletroquímico dos eletrocatalisadores (potencial x corrente) sintetizados, os quais são 

avaliados por sensores [49,54] , como pode ser observado na figura 3 abaixo.  

 

Figura 3 – Protótipo do sensor 

 

Fonte: Fabricado pelo Eletronic Designer Center da Case Western Reserve University. 

 

Entre os eletrodos sólidos, o de platina é um dos mais importantes. Ele atua na 

região de potencial de cerca de +1,1V a -0,5V vs. Outro eletrodo sólido útil é o de ouro, 

que pode ser utilizado em intervalos de potencial de +1,5V a -0,8V vs, o que supera os 

limites de platina. Na caracterização utilizada neste trabalho, utilizou-se sensores a base 

de ouro (Au) – contra eletrodo ou eletrodo auxiliar, como pode ser observado na figura 4 

abaixo, o eletrodo de referência (Ag/AgCl - KCl(sat)) e o eletrodo de trabalho que são os 

eletrocatalisadores sintetizados a partir da matéria prima em estudo, a fim de compreender 

uma possível atividade eletrocatalítica para à reação de oxidação do metanol e etanol.  
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Figura 4 – Sensor 

 

Fonte: Fabricado pelo Eletronic Designer Center da Case Western Reserve University. 

 

3.6.1 Preparação dos eletrodos de trabalho pela técnica Dip-coating 

 
 

Foi colocada uma alíquota de 20 mL de solução alcoólica de nafion, a qual 

apresentava uma proporção de 15% de nafion para 85% de álcool,  com 0,05 gramas 

de cada eletrocatalisador, mantendo em agitação e aquecida a uma temperatura de 50ºC 

durante 5 minutos. Logo após este processo, foi levado o material para a estufa e lá 

permaneceu durante 40 minutos, a uma temperatura de 70ºC, à qual ocorreu a 

evaporação do álcool e a formação de um sol-gel.  

Para a avalição eletroquímica dos eletrocatalisadores produzidos, foi utilizada a 

solução gel, fazendo uso de uma pipeta automática. Uma alíquota de aproximadamente 

10 µL da suspensão foi gotejada no sensor, na área da superfície do eletrodo de 

trabalho. Em seguida, foram realizadas as medições. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados experimentais obtidos e suas 

respectivas discussões e análise. 

 

4.1 ESTUDO DO EFEITO DE DIFERENTES FUNDENTES NA PURIFICAÇÃO 

TOTAL DO MINERAL COLUMBITA/TANTALITA [(Fe, Mn) (Nb, Ta)2O6] A 

PARTIR DE UM PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL. 

 

A figura 5 mostra os resultados da análise de fluorescência de raios-X da matéria 

prima, sendo determinado seu percentual em forma de óxidos. 

 

Figura 5 - FRX da matéria prima 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se que os principais óxidos presentes são o Ta2O5 (óxido de tântalo) com 

35.773%, o NbO (óxido de nióbio) com teor de 30.730%, e o Fe2O3(óxido de ferro) com 

14.323%; o que classificam esse tipo de minério como ferrotantalita. Os demais óxidos 

presentes na amostra variaram sempre de acordo com a geologia da região, apresentando 

características do solo, como é o caso da cassiterita (SnO2), óxidos de titânio, manganês, 

fósforo e alumínio. As demais composições dos óxidos existentes foram irrelevantes na 

análise, devido à baixa concentração (menor que 1%). 
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Os processos de tratamento foram realizados em três etapas, com 2 fundentes 

diferentes. A primeira etapa foi realizada com o pirossulfato de potássio, na qual a figura 

6 apresenta a porcentagem dos óxidos na purificação da matéria prima versus o número 

de ensaios realizados, onde esses correspondem os diferentes tempos, em horas, que o 

tratamento foi efetivado. 

 

Figura 6 – Porcentagem de óxido versus número de ensaios realizados para o 

tratamento de purificação com o pirossulfato de potássio 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A análise apresentada do mineral fundido com o pirossulfato de potássio e tratado 

pelos diversos ensaios (horas) em solução de ácido clorídrico P.A. a quente é demonstrado 

na figura 6 acima. Foi observado que não ocorreram modificações significativas no seu 

processo do tratamento para fins deste trabalho, pois ainda se encontra um percentual 

elevado de impurezas presente na amostra, em torno de 25%, ocorrendo a eliminação total 

apenas do óxido de titânio, tornando-se inadequado o fundente para este tratamento nas 

condições utilizadas. 

Número de ensaios 

 

% óxido 
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Em relação à segunda etapa do tratamento, a qual foi realizada com os fundentes 

pirossulfato e bissulfato de potássio equimolar, em solução ácido clorídrico P.A. a quente, 

apresentada na figura 7 abaixo, onde se tem a porcentagem dos óxidos versus o número 

de ensaios realizados, que correspondem aos diferentes tempos, em horas, que o 

tratamento foi realizado. 

 

Figura 7 - Porcentagem de óxido versus número de ensaios realizados para o 

tratamento de purificação com o pirossulfato de potássio e bissulfato de potássio 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se observar, inicialmente, que não há uma mudança significativa no 

processo de purificação mineral em relação ao tratamento anterior, pois apresenta um alto 

índice de impureza, em torno de 25%, só ocorrendo a eliminação total apenas do óxido 

de titânio, o que torna, também, esse fundente inadequado para o tratamento da matéria 

prima nas condições utilizadas. 

A terceira etapa do tratamento, foi realizada da matéria prima com o fundente 

bissulfato de potássio, em solução de ácido clorídrico P.A. a quente em duplicata. Na 

Número de ensaios 

% óxido 
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figura 8, abaixo, está representada a porcentagem dos óxidos versus o número de ensaios 

realizados, os quais correspondem os diferentes tempos, em horas, que o tratamento foi 

efetivado para o tratamento. 

 

Figura 8 – Porcentagem de óxido versus número de ensaios realizados para o tratamento 

de purificação da matéria prima com o bissulfato de potássio 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se observar, neste caso, que, no tratamento da matéria prima, foi realizado 

o processo de purificação total. Logo, é possível perceber que não existem impurezas 

presentes, o que torna essa amostra tratada com o bissulfato de potássio, a partir do 

décimo quinto ensaio, apropriada para ser utilizada como material de partida para a 

síntese dos eletrocatalisadores misto de nióbio e tântalo. 

Para demonstração do resultado obtido, a figura 9, abaixo, mostra os resultados 

obtidos a partir da técnica de fluorescência realizada nas amostras dos ensaios 15 e 16. 

 

 

 

 

Número de ensaios 

 

 

% óxido 
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Figura 9 – Resultados de análise de FRX do minério tratado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Concluiu-se, assim, que o mineral fundido com bissulfato de potássio e tratado 

em solução de ácido clorídrico P.A. a quente, realizado em duplicata, foi utilizado nos 

processos de síntese dos eletrocatalisadores devido à obtenção da purificação total do 

produto. Na sequência dos resultados, serão apresentados os difratogramas do mineral 

bruto e já tratados nas condições mencionadas, a fim de se obter suas fases 

cristalográficas. 

 

4.1.2 Análise Mineralógica por Difração de Raios-X (DRX) 

 

Na figura 10, está sendo representado o difratograma com a análise mineralógica 

da matéria prima bruta. 
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Figura 10 - DRX da matéria prima 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A caracterização mineralógica da matéria prima bruta, a qual serviu como base 

material para este trabalho, foi classificada, através de DRX, como sendo ferrotantalita, 

ferrocolumbita e uma concentração de cassiterita (óxido de estanho), com as demais 

impurezas identificadas na análise química, a qual não foi descriminada detalhadamente 

nesta técnica devido a sua limitação, mas foram detectadas em formas de óxidos pela 

fluorescência de raios X (FRX). A partir das técnicas utilizadas (FRX e DRX), foi 

possível se obter uma quantificação desse mineral, que o tornou matéria prima de partida 

para síntese dos eletrocatalisadores misto de nióbio e tântalo. 

Após a caracterização mineral, foram realizados os tratamentos na matéria prima, 

nas quais as amostras tratadas foram caracterizadas por DRX, a fim de se identificar as 

fases existentes, com exceção do tratamento realizado nas etapas 1 e 2, que apresentaram 

alto índice de impureza, como foi quantificado anteriormente através da FRX. 

Na figura 11, é apresentado o difratograma do mineral purificado após fusão em 

bissulfato de potássio em solução de ácido clorídrico P.A. a quente, em duplicata. 
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Figura 11 – Difratograma (DRX) da matéria prima tratada 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se observar que no tratamento realizado ocorreu a purificação total do 

mineral através do FRX (figura 9), identificando apenas o óxido de tântalo e nióbio em 

sua estrutura, mas não conseguiu identificar os planos cristalográficos através do DRX, 

pois o material apresenta uma estrutura amorfa, o que não torna possível detectar sua 

estrutura através desta técnica.  

Percebe-se nos difratogramas, entre o mineral bruto e o seu respectivo tratado, que 

os picos provenientes das impurezas no material não existem mais. Em relação ao 

tratamento realizado na etapa 3, trata-se de um material de estrutura amorfa e não 

podemos determinar os planos cristalinos e suas composições mineralógicas, mas que se 

encontram em conformidade com resultados obtidos na análise química semiquantitativa 

por fluorescência de raios-X, tomando-se como mineral fundido em bissulfato de potássio 

e tratado em solução de ácido clorídrico P.A. a quente, em duplicata, o de partida para a 

síntese do precursor. Fato, este, decorrente da obtenção da purificação total do mineral 

em relação aos demais processos efetuados. 
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4.2 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DO PRECURSOR 

 

Na figura 12, é apresentado o difratograma do precursor puro apresentando a 

análise mineralógica. 

Figura 12 – DRX do precursor oxalato puro 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Podem-se observar os picos de intensidades característicos do complexo oxalato 

entre 20º e 40º, registrando as interações orgânico-metálica entre 10º e 20º própria do 

material e, a partir de 40º, observa-se características que o composto é amorfo. 

 

4.2.1 Análises Térmicas e Espectroscopia de infravermelho (IV) 

4.2.1.1 Estudo da decomposição térmica e ligações do complexo oxalato 

 

A decomposição térmica do complexo oxálico tris(oxalato)oxiniobio-tantalato de 

amônio hidratado[(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O], sintetizado pelo método 

alternativo foi investigado pela análise termogravimétrica (TG/DTG), análise térmica 

diferencial (DTA) e calorimetria exploratória diferencial(DSC). As ligações existentes 

neste complexo, bem como as interações que sofrem em sua decomposição, são 
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analisadas pelo espectro de absorção na região do infravermelho (IV), interligando assim 

essas técnicas para a obtenção do estudo termoanalítico. 

As figuras 13 a 16 representam os resultados de TG/DTG, DTA e DSC da 

decomposição do complexo de nióbio e tântalo. As curvas TG/DTG (figuras 17 e 18) 

mostram três intervalos de temperatura no qual a amostra perde massa. As curvas DTA e 

DSC (figuras 19 e 20) mostram que cada evento de perda de massa corresponde a um 

pico na curva DTA e DSC. 

 

Figura 13 -  Curva TG e DTG (T - ºC / %M) do [(NH4)3(Nb(1-

x)Tax)O(C2O4)3.nH2O] 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 14 - Curva TG e DTG (t -min / %M) do [(NH4)3(Nb(1-

x)Tax)O(C2O4)3.nH2O]. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 15 - Curva DTA (T - ºC / TD - ºC/mg) [(NH4)3(Nb(1-

x)Tax)O(C2O4)3.nH2O]. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 16 - Curva TG/DSC do [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O]. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As análises térmicas mostram que a decomposição dos rendimentos em vários 

estágios está associada a fenômenos endotérmicos, sendo esses picos atribuídos a 

desidratação do complexo e, consequentemente, a decomposição do complexo oxálico 

pela liberação da água, da amônia, monóxido de carbono e dióxido de carbono, levando 

a óxidos de nióbio e tântalo. Isto é confirmado com nenhuma perda de massa nos dados 

das figuras em torno de 700 ºC, totalizando uma perda em massa de 76.60% no seu total 

da amostra, que foi iniciada com 5 mg e finalizou durante o processo com 0.974 mg. 
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Na primeira curva que ocorre perda de massa, pode ser observado um evento 

endotérmico, entre 25 e 105 °C, que corresponde à evaporação de água de umidade e uma 

perda em massa de 0,2506 mg, correspondendo a 4,768%. A liberação do CO2 e NH3, 

que ocorre no segundo pico de perda de massa, equivale a 3,573 mg e corresponde a 

67,98%, mas há a eliminação de grande quantidade de NH3, CO2 e água de hidratação 

continuando o material em um sólido amorfo. Outra evolução do CO2 ocorre 

aproximadamente em 670ºC, correspondendo a terceira perda de massa detectada através 

da análise TG/DTG e associado ao fenômeno exotérmico na curva DTA, no qual a perda 

em massa é de 0,1076 mg, equivalendo a 2,047%, porém esta evolução não é resultado 

da decomposição do complexo de nióbio – tântalo [55]. Desta forma este evento pode ser 

atribuído à dessorção deste gás produzido em baixa temperatura e adsorvido na superfície 

do material, mas também pode ser atribuída à cristalização do material decomposto, 

modificando sua cristalinidade e correspondendo, assim, a uma estrutura ortorrômbica de 

Nb2O5 e Ta2O5. Este processo de cristalização pode ocorrer ou iniciar a 500ºC[46]. A 

estrutura ortorrômbica transforma-se em monoclínica entre 500ºC e 1000ºC, porque o 

resíduo da decomposição a 1000ºC tem outra estrutura cristalina [46].  

Realizada as análises térmicas, foram observadas quais substâncias foram 

decompostas, e a fim de analisar as interações existentes, se fez necessário à utilização da 

espectroscopia de infravermelho para comprovar a formação deste complexo, tornando-

se necessário a correlação dessas técnicas para o estudo termoanalítico, devido às 

complementações de uma caracterização com as outras. 

Na figura 17, observa-se o espectro de absorção na região do infravermelho do 

precursor oxálico.  
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Figura 17 - Espectro de absorção na região do infravermelho do precursor 

puro. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A banda na região de 3500 cm-1 ocorre devido à presença da amônia na molécula. 

A região de 3442 cm-1 a 2850 cm-1 corresponde às vibrações de estiramento ν(OH) da 

água de hidratação. As bandas apresentadas na região de 1750 cm-1 a 1550 cm-1 referem-

se aos grupos oxalatos coordenados ao nióbio e ao tântalo. Como o íon oxalato é um 

ligante quelado bidentado, ele pode formar diferentes complexos com o nióbio e o tântalo, 

dependendo das condições de preparação e, neste caso em específico, ocorreu na 

preparação deste precursor à hidratação dos óxidos, possibilitando a interação química do 

íon oxalato com o nióbio e o tântalo, que também se apresentam coordenando o oxigênio. 

Também na região 793 cm-1, os modos de estiramento simétrico e assimétrico, 

observados em 1900 - 2800 cm−1, correspondem aos modos vibracionais do grupo 

oxalato. A banda em torno de 1400 cm-1 são características do estiramento simétrico do 

grupo carboxílico.  Na região de 1280 cm-1, a banda refere-se aos grupos iônicos C-CO2
- 

fato que acentua as coordenações dos grupos carboxílicos ao nióbio e tântalo. Duas 

bandas aproximadas em 690 e 890 cm−1 são também observadas nos espectros e podem 
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ser atribuídas à coordenação entre os íons metálicos, neste caso, ao nióbio e ao tântalo, 

com os sítios do íon oxalato formando o cluster metálico Nb-Ta do complexo 

polimetálico. 

A espectroscopia revelou as bandas de vibrações dos grupos O-H, C=O, C-O, O-

C=O, (NbTa)-C2O4
- e (NbTa)=O e, combinando os resultado de IV, TG, DTG, DTA e 

DSC, pode-se concluir que partes dos íons oxalatos são eliminados do complexo na forma 

de CO2, entre 170ºC e 300ºC. Os íons oxalatos, durante a decomposição térmica do 

complexo oxalato, são também eliminados como CO e CO2, simultaneamente. Neste 

trabalho, não foi estudada a evolução dos gases, portanto, nesta faixa de temperatura 

(170ºC - 300ºC), provavelmente a eliminação dos íons oxalatos ocorreu pela eliminação 

do CO2 juntamente com o CO. 

De acordo com o estudo termoanalítico baseado nas técnicas de caracterização 

(IV/TG/DTG/DTA/DSC), o precursor misto de nióbio e tântalo sintetizado neste trabalho 

é o tris(oxalato)oxiniobio-tantalato de amônio hidratado com a fórmula molecular 

[(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O], concordando com a literatura consultada. A 

decomposição térmica efetuada mostrou que o material se decompõe em NH4
- e C2O4

-  e 

vapor de água. Os íons amônio são eliminados na forma de NH3 e água formada durante 

o processo. Os íons oxalato são eliminados na forma de CO2 e CO. A partir desse estudo 

pode-se propor a equação química de decomposição térmica do complexo oxalato como 

sendo: 

(NH4)3(Nb(1−x)Tax)O(C2O4)3・nH2O: 

➤(NH4)3(Nb(1−x)Tax)O(C2O4)3・nH2O → (NH4)3(Nb(1−x)Tax)O(C2O4)3+ nH2O 

➤(NH4)3(Nb(1−x)Tax)O(C2O4)3 → 1/2(Nb(1−x)Tax)2O5 + 3NH3 + 3CO + 3CO2 + 

3/2H2O. 

 

4.2.2 Análises das microestruturas do precursor oxalato misto sintetizado  

 

O aspecto físico do precursor, proveniente da solução aquosa contendo íons 

oxalato, que são solidificados a quente (após ter sido moído em um almofariz com auxílio 

de um pistilo), apresenta partículas grandes formadas de aglomerados bastantes porosos, 

formados de pequenas partículas, de tamanhos inferiores a 0,2µm, conforme as fotos em 

MEV, na figura 18, com um aumento de imagem de 20.000 vezes. 
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Figura 18 - MEV do precursor misto em 20.000X de aumento. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir desta análise, pode-se perceber aglomerados de partículas pequenas, 

formados por pequenos cristalitos, placas de estruturas irregulares. Também é possível 

perceber que a amostra apresenta porosidade não muito definida devido às condições de 

análises, mas perceptível, pois esta é umas das características deste composto.  

Este complexo, [(NH4)3(Nb(1-x)Tax)O(C2O4)3.nH2O], apresentou uma alta 

reatividade, quando utilizado como eletrocatalisador, como será discutido em 4.4. Este 

fato pode ser atribuído à forma e ao tamanho de suas partículas, que apresentam alta 

porosidade e tamanho médio inferior a 0,2µm (segundo a micrografia).  

 

4.3 EFEITO DA ADIÇÃO DE DOPANTES NAS CARACTERÍSTICAS DOS ÓXIDOS 

E PRECURSORES SINTETIZADOS. 

 

Para as caracterizações físicas dos eletrocatalisadores, foram realizados os testes 

em todos os 24 sintetizados, porém como os resultados não foram discrepantes entre os 

grupos dos puros nos diversos tratamentos térmicos realizados e nem com o grupo dos 
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dopantes, foi representada, em todas as técnicas, apenas uma amostra para cada tipo dos 

óxidos puros e dopados, assim como para os precursores. 

 

4.3.1 Análise Mineralógica por Difração de Raios-X (DRX) 

 

Nas análises de DRX do minério purificado e do precursor sintetizado, 

identificaram que se tratava de um material amorfo. Sendo que para a síntese dos 

eletrocatalisadores, foram realizadas dopagens com três tipos de substâncias diferentes e 

tratamento térmico em três diferentes temperaturas, logo foi realizada a difração de raios 

X a fim de se comprovar a permanência da mesma estrutura ou não.  

Na figura 19, estão sendo apresentados os difratogramas dos óxidos puros e 

dopados, como podemos observar abaixo: 
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Figura 19 - Difratogramas – (19.1 – óxido puro) – (19.2 – óxido / Co) – (19.3 – 

óxido / Cu) – (19.4 – óxido / Ni). 

 

  

 

 

 

 

 

(19.1)                                                                                  (19.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(19.3)                                                                                     (19.4) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Pelos difratogramas, podemos observar que as estruturas dos óxidos puro e 

dopados continuam amorfas, logo não podem ser determinados seus planos cristalinos 

por ausência dos mesmos. Foi realizado o DRX para todos os óxidos puros e dopados em 

todas as temperaturas de tratamento térmico, mas todas as estruturas são amorfas, não 

sendo necessário explicitar todos os difratogramas aqui. 

Na figura 20, estão sendo apresentados os difratogramas dos precursores puros e 

dopados, como podemos observar abaixo:  
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Figura 20 - Difratogramas – (20.1 – precursor puro) – (20.2 – precursor / Co) – 

(20.3 – precursor / Cu) – (20.4 – precursor / Ni). 

 

 

 

 

 

 

 

(20.1)                                                              (20.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(20.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(20.4) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Podemos observar, nesta figura, três difratogramas que se tratam de estruturas 

amorfas, sendo elas: o precursor puro (20.1), o dopado com cobalto (20.2) e níquel (20.4). 

Para esses materiais, não podemos analisar nenhum dado por esta técnica, devido ao seu 

arcabouço. Foi realizado o DRX para todos os precursores puros e dopados com essas 

duas substâncias supracitadas em todas as temperaturas de tratamento térmico, mas todas 

as estruturas também são amorfas, não sendo necessário explicitar todos os difratogramas 

aqui. 

Já para o difratograma da figura 20.3, que se trata do precursor dopado com cobre, 

podemos observar que é uma estrutura cristalina. Neste material, foi realizado o 

tratamento térmico a 600ºC, como era possível de ser obter o processo de cristalização 

acima de 500ºC [46]. Para este precursor dopado com cobre a 600ºC é possível observar 

as estruturas presente, sendo elas o Ta2O5 (pentóxido de tântalo ortorrômbico e triclinico), 

CuTa10O26 (ortorrômbico), e o TaO2 (óxido de tântalo tetragonal), sendo que, como 

descrito anteriormente, o nióbio e o tântalo, em algumas fases, com esta técnica não é 

possível diferenciá-los devido a seu raio atômico. Logo, para este difratograma, 

apresentam o CuTa10O26 ortorrômbico, o pentóxido de tântalo ortorrômbico e triclinico e 

o TaO2 pode ser o NbO2 de estrutura tetragonal. Os picos de maior nível energético são 

para o CuTa10O26 e o Ta2O5 ortorrômbico, o que era previsto de ocorrer, devido a ter uma 

maior concentração de tântalo no minério de partida. 

 

4.3.2 Análise de Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios - X (XPS) 

 

Este tipo de análise pode durar de 10 segundos até 24 horas para cada amostra, e 

o tempo de investigação vai depender do potencial de redução do material. Quanto maior 

for o potencial de redução, menor será o tempo de análise, devido à ocorrência de redução 

da amostra, perante a incidência dos raios – X; e melhor será o seu desempenho como 

agente oxidante, ou seja, terá melhor propriedades catalíticas em oxidação de materiais. 

Abaixo, na figura 21, estão sendo apresentado o XPS do óxido puro e dopados. 
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Figura 21 - XPS – (21.1 – óxido puro) – (21.2 – óxido / Co) – (21.3 – óxido / 

Cu) – (21.4 – óxido / Ni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                       

 

 

(21.1)                                                                                    (21.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21.3)                                                                                   (21.4) 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Podemos observar através desta técnica que a dopagem foi efetivada em todos os 

processos realizados, pois é possível analisar a composição química dos materiais 

presentes em porcentagens atômicas, como também que entra em concordância ao FRX 

do minério totalmente purificado. Foram realizados os testes durante todo o tempo de 

análise (de 10 segundos a 24 horas) e foi observado que todas as amostras reduziam a 
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partir de 51 segundos. Por esse motivo, não foi realizada uma melhor resolução e 

determinação que esta técnica pode proporcionar, mas foi a partir destas análises que 

podemos concluir que esses óxidos podem ter excelentes desempenhos como 

catalisadores em reações de oxidação.  

Os precursores puros e dopados também foram analisados através desta técnica, 

como podemos observar na figura 22 abaixo. 

 

Figura 22 - XPS – (22.1 – precursor puro) – (22.2 – precursor / Co) – (22.3 – 

precursor / Cu) – (22.4 – precursor / Ni). 
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(22.3)                                                                                (22.4) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em concordância com os resultados dos óxidos, podemos observar, também, 

através desta técnica, que a dopagem foi efetivada em todos os processos realizados, pois 

é possível analisar a composição química dos materiais presentes em porcentagens 

atômicas e que entra em consentimento ao FRX do minério totalmente purificado. Foram 

realizados os testes durante todo o tempo de análise (de 10 segundos a 24 horas) e foi 

observado que todas as amostras reduziam a partir de 51 segundos, por esse motivo não 

foi realizada uma melhor resolução e determinação que esta técnica pode proporcionar. 

Logo, podemos ter a mesma conclusão em relação às propriedades catalíticas para 

oxidação. Mas um fato que podemos observar desta técnica é que o percentual atômico 

de cobre e níquel das amostras dopadas são superiores ao nióbio e tântalo, e na 

observância dos DRX realizados dos precursores, a única amostra cristalina é o precursor 

dopado com cobre, logo podemos aferir este estado ao dopante. 

 

4.3.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A Figura 23 apresenta um comparativo entre os óxidos puros e dopados. 
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Figura 23 - MEV – (23.1 – óxido puro) – (23.2 – óxido / Co) – (23.3 – óxido / Cu) – 

(23.4 – óxido / Ni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23.1)                                                                                              (23.2) 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23.3)                                                                                           (23.4) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ambas as análises realizadas foram observadas na mesma magnificação 

(20000X). As imagens revelam que foram obtidos pós com estrutura porosa e 

distribuição de partículas relativamente uniformes. As partículas prevalecem em 

formato de placas irregulares e aglomerada de tamanhos variados. As morfologias para 
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estas amostras não apresentam diferenças notáveis, no entanto, para os óxidos dopados, 

é possível observar ainda que houve uma pequena modificação em sua microestrutura. 

As amostras dopadas apresentam uma distribuição de tamanho de partículas menores. 

O método de síntese foi efetivo para a formação de partículas nanométricas, 

inferiores a 0,2 µm, como ilustrado na escala das imagens. Baseados nestes 

resultados, os materiais sintetizados mostram características para uma possível 

aplicação num processo eletrocatalítico. 

Para os precursores puros e dopados, o comparativo está representado na figura 

24 abaixo. 
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Figura 24 - MEV – (24.1 – precursor puro) – (24.2 – precursor / Co) – (24.3 – precursor 

/ Cu) – (24.4 – precursor / Ni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (24.1)                                                                          (24.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             (24.3)                                                                                           (24.4) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As análises realizadas também foram observadas na mesma magnificação 

(20000X). As imagens revelam que foram obtidos pós com estrutura porosa e 

distribuição de partículas relativamente uniformes. As partículas prevalecem em 

formato de placas aglomeradas de tamanhos variados (Figuras 24.1 e 24.2); para as 

partículas das figuras 24.3 e 24.4, prevalecem placas irregulares e aglomeradas com 

tamanhos variados de partículas com algumas formas esféricas. As morfologias para 
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estas amostras apresentam diferenças notáveis entre os dois grupos (Figuras 24.1 e 24.2) 

e (24.3 e 24.4), nos quais, para os precursores dopados com cobre e níquel, é possível 

observar ainda que houve uma pequena modificação em sua microestrutura, que 

apresentam uma distribuição de tamanho de partículas menores. O método de síntese 

foi efetivo para a formação de partículas nanométricas, inferiores a 0,2 µm, como 

ilustrado na escala das imagens. Baseados nestes resultados, os materiais sintetizados 

também mostram características para uma possível aplicação num processo 

eletrocatalítico. 

 

4.3.4 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

Nesta técnica, durante a passagem de elétrons através de uma lâmina fina de sólido 

amorfo ocorre espalhamento dos elétrons em praticamente todas as direções. Este 

espalhamento é causado pela interação do elétron incidente com o núcleo dos átomos da 

amostra. Ele é tanto mais intenso quanto mais denso for o material, mais espessa a amostra 

e maior o número atômico do material da amostra. Enquanto que para sólidos amorfos é 

razoável supor uma distribuição uniforme de elétrons espalhados, para sólidos cristalinos 

a transparência a elétrons depende das condições de difração que diferem bastante 

conforme a direção. Quando um feixe de elétrons passa por uma lâmina de material 

cristalino, somente aqueles planos quase paralelos ao feixe incidente contribuem para a 

figura de difração. Diante do exposto, esta técnica foi realizada para caracterizar apenas 

o precursor misto dopado com cobre em tratamento térmico de 600 ºC, pois foi o único 

que apresentou estrutura cristalina. 

A figura 25 está sendo apresentada pela difração da amostra e imagem da 

microscopia realizada. 
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Figura 25 - MET do precursor dopado com cobre a 600 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os padrões de difração de elétrons de área selecionada (DEAS), da presente 

amostra, exibem anéis típicos de nanomateriais, cujo tamanho médio de partícula é de 

31,81 nm. Através da difração de elétrons, foi possível calcular a distância interplanar dos 

anéis que podem ser indexadas aos planos (2 0 2), (1 0 1), (2 0 0) e (1 8 1) para as 

estruturas tetragonal, ortorrômbica, triclínica e ortorrômbica com espaçamento de rede 

0.166, 0.254, 0.193 e 0.308 nm respectivamente, em consonância com o DRX realizado 

da amostra. 

 

4.4 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ELETROCATALÍTICA DOS ÓXIDOS E 

PRECURSORES SINTETIZADOS. 

 

A caracterização elétrica foi avaliada pela voltametria de pulso diferencial (DPV) 

que determina a relação entre a corrente elétrica (A) e o potencial (V) em um contra 

eletrodo, à base de ouro e o eletrodo de trabalho que são os catalisadores produzidos neste 

trabalho.  
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4.4.1 Metanol 

 

Para a oxidação do metanol, a melhor referência utilizada na indústria é o 

catalisador a base de ouro, por possuir a maior corrente, 1,4 x e-7 A; e um potencial de -

0,1V. Então, esses dados serão utilizados como referência para avaliar os 

eletrocatalisadores sintetizados neste trabalho.  

 

4.4.1.1 Óxidos 

 

Iniciando a avaliação, na figura 26 está o voltagrama dos óxidos puros em 

diferentes temperaturas do tratamento térmico.  

 

Figura 26 – Voltagrama dos óxidos puros 

 

––– ouro; ––– Óxido 110 ºC; ––– Óxido 400 ºC; ––– Óxido 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo voltagrama podemos perceber que os três óxidos utilizados como eletrodos 

de trabalho para a reação de oxidação do metanol tiveram desempenho melhores que o 

ouro. O óxido, que passou pelo tratamento térmico de 600 ºC, foi o que obteve melhor 

resultado, atingindo uma corrente de 4 x e-7A com um potencial de 0,15 V, seguindo do 

que passou por 110 ºC com 2,1 x e-7A com -0,1 V e o óxido a 400 ºC a 1,6 x e-7A e -0,05 

V.  
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A figura 27 representa o voltagrama dos óxidos dopados com cobalto 

 

Figura 27 – Voltagrama dos óxidos dopados com cobalto 

 

––– ouro; ––– Óxido/Co 110 ºC; ––– Óxido/Co 400 ºC; ––– Óxido/Co 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo voltagrama, podemos observar que apenas o óxido dopado com cobalto em 

tratamento térmico de 110 ºC obteve desempenho bem melhor que o ouro, atingindo uma 

corrente de aproximadamente 8 x e-7A com um potencial de -0,08 V. Já o de 400 ºC 

apresentou desempenho inferior; e o que passou por 600 ºC apresentou uma leve curva 

na corrente, mas não superou o desempenho do ouro. 

Na figura 28, está representada o voltagrama dos óxidos dopados com cobre. 
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Figura 28 - Voltagrama dos óxidos dopados com cobre 

 

––– ouro; ––– Óxido/Cu 110 ºC; ––– Óxido/Cu 400 ºC; ––– Óxido/Cu 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo voltagrama, podemos observar que os três óxidos utilizados obtiveram 

desempenho bem melhor que o ouro, dois com uma ordem grandeza superior. O óxido 

que passou por o tratamento térmico de 110 ºC foi o que obteve melhor resultado, 

atingindo uma corrente de 4,3 x e-6A com um potencial de -0,01 V, seguindo do que 

passou por 400 ºC com 2,3 x e-6A com -0,08 V e o óxido a 600 ºC a 7,3 x e-7A e -0,07 V.  

O voltagrama apresentado na figura 29 é a avaliação dos óxidos dopados com 

níquel. 
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Figura 29 – Voltagrama de avaliação dos óxidos dopados com níquel. 

 

––– ouro; ––– Óxido/Ni 110 ºC; ––– Óxido/Ni 400 ºC; ––– Óxido/Ni 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo voltagrama, podemos observar que o óxido dopado com níquel em 

tratamento térmico de 400 ºC obteve um melhor desempenho em relação ao ouro, 

atingindo uma corrente de aproximadamente 4,1 x e-7A com um potencial de -0,01 V, 

seguido do que passou por 110 ºC, que apresentou dois picos de correntes superiores em 

potencial diferentes: no primeiro estágio, foi uma corrente de 2,5 x e-7A com um potencial 

de -0,08 V; e outro de 0,2 V não bem definido. O óxido que passou por tratamento térmico 

de 600 ºC não apresentou uma curva definida na corrente e não superou o desempenho 

do ouro. 

 

4.4.1.2 Precursores  

 

Iniciando a avaliação dos precursores puros e dopados em diferentes temperaturas 

do tratamento térmico, na figura 30 está o voltagrama dos puros. 

 

 

 



83 

 

 

 

Figura 30 – Voltagrama dos puros 

 

––– ouro; ––– Prec 110 ºC; ––– Prec 400 ºC; ––– Prec 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo voltagrama, podemos observar que apenas o precursor no que foi realizado o 

tratamento térmico de 400 ºC obteve desempenho melhor que o ouro, atingindo uma 

corrente de aproximadamente 2,6 x e-7A com um potencial de 0,1 V. Já o de 110 ºC 

apresentou desempenho inferior; e o que passou por 600 ºC apresentou uma leve curva 

na corrente, em um potencial diferente do ouro. 

Na figura 31 está representado o voltagrama dos precursores dopados com 

cobalto. 
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Figura 31 - Voltagrama dos precursores dopados com cobalto. 

 

––– ouro; ––– Prec/Co 110 ºC; ––– Prec/Co 400 ºC; ––– Prec/Co 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo voltagrama, podemos observar que apenas o precursor dopado com cobalto 

em tratamento térmico de 400 ºC obteve desempenho superior ao ouro, atingindo valores 

em duas correntes uma de 1,8 e-7A em mesmo potencial do ouro e a outra de 

aproximadamente 2,3 x e-7A com um potencial de 0,15 V. Já os de 110 ºC e 600 ºC 

apresentaram desempenho inferior do ouro. 

A avaliação dos precursores dopados com cobre está representada na figura 32. 
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Figura 32 – Voltagrama de avaliação dos precursores dopados com cobre 

 

––– ouro; ––– Prec/Cu 110 ºC; ––– Prec/Cu 400 ºC; ––– Prec/Cu 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo voltagrama, podemos observar que dois precursores utilizados obtiveram 

desempenho bem melhor que o ouro, ambos com duas ordens de grandeza superior. O 

precursor que passou por o tratamento térmico de 400 ºC foi o que obteve melhor 

resultado, atingindo uma corrente de aproximadamente 9 x e-5A com um potencial de 0,05 

V, seguindo do que passou por 600 ºC com 8 x e-5A com o mesmo potencial (0,05 V). O 

precursor que foi tratado a 110 ºC obteve corrente e potencial um pouco superior ao ouro, 

como podemos observar no voltagrama, a linha do ouro fica sem poder ser observada 

devido a sobreposição ocorrida na figura. 

Na figura 33, está representado o voltagrama dos precursores dopados com níquel. 
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Figura 33 - Voltagrama dos precursores dopados com níquel 

 

––– ouro; ––– Prec/Ni 110 ºC; ––– Prec/Ni 400 ºC; ––– Prec/Ni 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo voltagrama podemos observar que o precursor dopado com níquel em 

tratamento térmico de 400 ºC obteve um desempenho bem superior ao ouro, assim como 

o dopado com cobre, foram em duas ordens de grandeza acima, atingindo uma corrente 

de aproximadamente 8,8 x e-5A com um potencial de 0,02 V. Os demais precursores 

apresentaram corrente e potencial relativamente iguais ao ouro. 

A partir das análises realizadas, podemos concluir que os desempenhos dos 

catalisadores sintetizados neste trabalho são de suma importância e potencial para as 

reações de oxidação do metanol. O que já era de se esperar, devido às análises realizadas 

pelo XPS, que demonstraram se tratar de catalisadores com alto potencial de redução e 

pela morfologia observada no MEV. Dentre os catalisadores sintetizados, os que foram 

dopados com cobre e níquel obtiveram um alto desempenho na avaliação realizada, sendo 

que dos 24 catalisadores avaliados para este álcool, 19 obtiveram resultados satisfatórios 

nesta aplicação e apenas 5 tiveram desempenho inferiores ao ouro. Entre os satisfatórios, 

12 tiveram desempenho igual ou superior; 4 obtiveram superioridade em 1 ordem de 

grandeza; e 3 catalisadores com 2 ordens de grandeza superior, o que pode ser 

representado em números naturais de aproximadamente 635 vezes melhor que o 
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catalisador a base de ouro, demonstrando o nível de excelência dos materiais produzidos. 

Pesquisas realizadas anteriormente com os diferentes materiais utilizados, em 

composições com o ouro ou platina, não conseguiram ultrapassar a condução da corrente 

nesse tipo de oxidação. Com isso, podemos concluir que se trata de materiais catalíticos 

de alta relevância para a ciência e tecnologia. 

 

4.4.2 Etanol 

 

Para a oxidação do etanol, a melhor referência utilizada na indústria também é o 

catalisador a base de ouro por possuir a maior corrente, 4,0 x e-8A com potencial variando 

entre -0,01 e 0,02 V. Então esse dado será utilizado como referência para avaliar os 

eletrocatalisadores sintetizados neste trabalho.  

 

4.4.2.1 Óxidos  

 

Iniciando a avaliação para a oxidação do etanol, na figura 37 está o voltagrama 

dos óxidos puros em diferentes temperaturas do tratamento térmico realizado.  

 

Figura 34 - Voltagrama dos óxidos puros em diferentes temperaturas

 

––– ouro; ––– Óxido 110 ºC; ––– Óxido 400 ºC; ––– Óxido 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como podemos observar, os três óxidos não obtiveram nenhum comportamento 

reativo para a corrente na reação de oxidação do etanol, embora estes apresentem maior 

corrente, mas isso pode ser levado em consideração devido a condutividade do material, 

mas mesmo assim eles não apresentam picos que representem condutividade em relação 

ao estudo realizado de oxidação tendo como referência adotada, o ouro. 

Na figura 35, está representado o voltagrama do óxido dopado com cobalto. 

 

Figura 35 - Voltagrama do óxido dopado com cobalto

 

––– ouro; ––– Óxido/Co 110 ºC; ––– Óxido/Co 400 ºC; ––– Óxido/Co 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo voltagrama, podemos observar que apenas o óxido dopado com cobalto em 

tratamento térmico de 110 ºC obteve desempenho superior que o ouro, atingindo valores 

que ultrapassa 1 ordem de grandeza e apresenta corrente de 4 e-7A em potencial de 

aproximadamente -0,01 V. Já os de 400 ºC e 600 ºC apresentaram desempenho inferior 

do ouro, possuindo as mesmas características dos óxidos puros. 

Na figura 36 está o voltagrama dos óxidos dopados com cobre. 
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Figura 36 - Voltagrama dos óxidos dopados com cobre

 

                    ––– ouro; ––– Óxido/Cu 110 ºC; ––– Óxido/Cu 400 ºC; ––– Óxido/Cu 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo voltagrama, podemos observar que os três óxidos utilizados obtiveram 

desempenho bem melhor que o ouro, ambos com duas ordens de grandeza superior, o que 

demonstra um excelente resultado. O óxido que passou por o tratamento térmico de 600 

ºC foi o que obteve melhor resultado, atingindo uma corrente de 2,7 x e-6A com um 

potencial de -0,08 V, seguindo do que passou por 110 ºC com 2,5 x e-6A com -0,08 V e o 

óxido a 400 ºC a 1,5 x e-6A e 0,05 V.  

A avaliação dos óxidos dopados com níquel está representada no voltagrama na 

figura 37. 
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Figura 37 – Voltagrama de avaliação dos óxidos dopados com níquel 

 

––– ouro; ––– Óxido/Ni 110 ºC; ––– Óxido/Ni 400 ºC; ––– Óxido/Ni 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo voltagrama, podemos observar que o óxido dopado com níquel em 

tratamento térmico de 110 ºC obteve um melhor desempenho em relação ao ouro, que 

chega a ser superior em uma ordem de grandeza, atingindo uma corrente de 

aproximadamente 1,5 x e-7A com um potencial de -0,01 V, e este mesmo catalisador 

apresentou outro pico de corrente de mesmo valor, modificando apenas o potencial que 

neste segundo possui 0,25 V. Os outros dois materiais (400 ºC e 600 ºC) não apresentaram 

características oxidantes, pois não apresentaram picos bem definidos em relação ao 

desempenho do ouro. 

 

4.4.2.2 Precursores  

 

Iniciando a avaliação dos precursores puros e dopados em diferentes temperaturas 

do tratamento térmico, na figura 38 está o voltagrama dos puros. 
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Figura 38 – Voltagrama de a avaliação dos precursores puros 

 

––– ouro; ––– Prec 110 ºC; ––– Prec 400 ºC; ––– Prec 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Podemos destacar que os três precursores puros não obtiveram nenhum 

comportamento reativo para a corrente na reação de oxidação do etanol, embora estes 

apresentem maior corrente. Os que foram tratados a temperaturas de 400 e 600 ºC ainda 

apresentaram um pequeno fenômeno de condução, mas eles não apresentam picos que 

representem condutividade em relação ao estudo realizado de oxidação. 

Na figura 39, está representado o voltagrama dos precursores dopados com 

cobalto. 
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Figura 39 - Voltagrama dos precursores dopados com cobalto

 

 ––– ouro; ––– Prec/Co 110 ºC; ––– Prec/Co 400 ºC; ––– Prec/Co 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Podemos ressaltar que os três precursores dopados com cobalto não obtiveram 

nenhum comportamento reativo para a corrente na reação de oxidação do etanol, embora 

estes apresentem maior corrente. Para isso, pode ser levado em consideração a 

condutividade do catalisador, mas ainda assim eles não apresentam picos que representem 

condutividade em relação ao estudo realizado de oxidação tendo como referência adotada, 

o ouro. 

A avaliação dos precursores dopados com cobre está sendo representado na figura 

40. 
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Figura 40 – Voltagrama de avaliação dos precursores dopados com cobre

 

––– ouro; ––– Prec/Cu 110 ºC; ––– Prec/Cu 400 ºC; ––– Prec/Cu 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pelo voltagrama, podemos ressaltar que dois precursores utilizados obtiveram 

desempenho bem melhor que o ouro, ambos com duas ordens de grandeza superior. O 

precursor que passou por o tratamento térmico de 400 ºC foi o que obteve melhor 

resultado, atingindo uma corrente de aproximadamente 5,9 x e-6A com um potencial de -

0,01 V, seguindo do que passou por 600 ºC com 2,8 x e-6A com o mesmo potencial (-0,01 

V). O precursor que foi tratado a 110 ºC obteve corrente e potencial um pouco superior 

ao ouro, como podemos observar no voltagrama, a linha do ouro fica sendo observada 

abaixo deste. 

Na figura 41, está sendo representado o voltagrama do precursor dopado com 

níquel. 
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Figura 41 - Voltagrama do precursor dopado com níquel 

 

––– ouro; ––– Prec/Ni 110 ºC; ––– Prec/Ni 400 ºC; ––– Prec/Ni 600 ºC. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como podemos observar, os três precursores dopados com níquel não obtiveram 

nenhum comportamento reativo para a corrente na reação de oxidação do etanol, embora 

estes apresentem maior corrente. Para isso, pode ser levado também em consideração a 

condutividade do material, mas ainda assim eles não apresentam picos que representem 

condutividade em relação ao estudo realizado de oxidação, tendo como referência adotada 

o ouro. 

A partir das apreciações realizadas, podemos concluir que os desempenhos dos 

catalisadores produzidos nesta pesquisa são de grande importância e possuem potencial 

para as reações de oxidação do etanol. O que já era de se esperar, assim como foi no caso 

do metanol, devido às análises realizadas pelo XPS que demonstraram se tratar de 

catalisadores com alto potencial de redução e pela morfologia observada no MEV. Os 

catalisadores para as reações de oxidação do etanol geralmente apresentam um 

desempenho menor que os do metanol, devido sua cadeia carbônica. 

 Dentre os catalisadores sintetizados, principalmente os que foram dopados com 

cobre obtiveram um alto desempenho na avaliação realizada, sendo que, dos 24 

catalisadores produzidos e avaliados para este álcool, 16 tiveram desempenho inferiores 

ao ouro. Além disso, 8 obtiveram resultados satisfatórios nesta aplicação, sendo 1 
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catalisador com comportamento semelhante ao ouro, 2 catalisadores com 1 ordem de 

grandeza de corrente superior ao ouro e 5 deles com superioridade em 2 ordens de 

grandeza, o que pode ser representado em números naturais em aproximadamente 635 

vezes melhor que o catalisador a base de ouro, demonstrando o nível de excelência dos 

materiais produzidos. Embora tais materiais tenham um menor número de catalisadores 

de comportamento superior ao ouro, foi demonstrado um número maior em relação ao 

metanol em materiais com 2 ordens de grandeza, sendo 5 para o etanol e 3 para o metanol. 

Em pesquisas também realizadas anteriormente com os diferentes materiais utilizados, 

em composições com o ouro ou platina, não conseguiram ultrapassar a condução da 

corrente nesse tipo de oxidação. Com isso, podemos concluir que se trata de materiais 

catalíticos de alta relevância para a ciência e tecnologia. 

 

4.5 IMPACTO ECONÔMICO DA PESQUISA REALIZADA 

 

De acordo com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), o 

valor de exportação da tonelada do mineral bruto, Columbita/Tantalita, cotado na data de 

10 de julho de 2017, está em U$ 1,000.00 (R$3.200,00). Como referenciado 

anteriormente, o Brasil é o maior produtor desses minérios e detém cerca de 98% da 

reserva mundial, exportando, principalmente, para a China, Japão e Estados Unidos a 

matéria prima bruta ou em forma de ligas ferro-nióbio-tântalo. 

Em consonância com o referencial teórico, a análise de FRX deste trabalho 

demonstra que esse tipo de minério corresponde em torno de 75% de óxido de nióbio e 

tântalo, logo uma tonelada corresponde a 750 kg destes óxidos. Com base em cotações 

realizadas por diversos representantes comerciais, o valor de 1 Kg de óxido de nióbio de 

alta pureza está sendo comercializado a R$ 20.000,00 e do óxido de tântalo a R$ 

16.000,00, o que dá em média R$ 18.000,00 destes dois óxidos. Portanto, podemos fazer 

uma prévia relação: a cada tonelada que o Brasil exporta da matéria prima bruta, 750 kg 

desses óxidos são comercializados a um baixo valor de mercado, pois, até o momento, 

não existia tecnologia para o tratamento destes minerais em escala industrial, pois existe 

uma patente de purificação através de ácido fluorídrico, o que torna inviável para a 

indústria, pois este reagente é de segurança das forças armadas. No entanto, diante dos 

resultados obtidos, foi solicitada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
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(INPI) a patente de processo da purificação total desta matéria prima, assim como de 08 

produtos, totalizando 09 pedidos de patente, através do trabalho realizado nesta tese de 

doutorado. Com isso o Brasil poderá deixar de comercializar a matéria prima bruta ou em 

formas de ligas para exportar os óxidos de alta pureza com alto valor comercial. 

Fazendo uma relação financeira por cada tonelada exportada da matéria prima 

bruta (R$3.200,00), se for utilizada nossa tecnologia desenvolvida nesta pesquisa, 

realizamos a purificação total e transformamos uma tonelada bruta em aproximadamente 

750 kg de óxidos puros, convertendo em moeda nacional brasileira a um valor 

aproximado de R$ 13.500.000,00. Ou seja, ao invés de o Brasil exportar uma tonelada da 

matéria prima bruta por R$3.200,00, vai, através da nossa tecnologia, exportar 750 Kg de 

um produto de alta pureza por R$13.500.000,00, com despesa de custos de reagentes em 

torno de R$ 15.000,00. 

Essa relação é feita apenas ao produto de alta pureza comercial sem nenhuma 

aplicação definida. Entretanto, como o tântalo e nióbio são utilizados para diversas 

aplicações, isso vai gerar uma maior receita para as exportações brasileiras nos diversos 

setores industriais, quando aplicados aos subprodutos como capacitores, lentes, entre 

outros. No caso específico desta pesquisa, foram desenvolvidos catalisadores de alto 

potencial para oxidação de metanol e etanol, que ultrapassa em ordens de grandeza a 

condução elétrica em relação aos catalisadores à base de ouro e/ou platina que são 

utilizados hoje industrialmente. Com isso, esses catalisadores desenvolvidos nesta 

pesquisa poderão ser utilizados futuramente como catalisadores de células a combustível, 

gerando energia de forma limpa e eficiente. 

Nesta perspectiva de obtenção e desenvolvimento de novos materiais, que 

atendam as demandas tecnológicas, como também na tentativa de aproveitamento dos 

recursos minerais disponíveis no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte e no ensejo 

de agregar valores utilizando esses recursos como rota alternativa, este trabalho 

desenvolveu um processo de purificação mineral de forma inovadora. Com o produto 

desenvolvido, foram sintetizados catalisadores a serem utilizados em reações de oxidação 

do metanol e etanol para serem aplicados em células a combustível, nas quais possuem 

um valor financeiro bem menor que os catalisadores à base de ouro e/ou platina, os quais 

são utilizados nos dias atuais para essas reações. Dessa forma, essa é uma contribuição 

para o desenvolvimento científico e tecnológico de novos materiais de forma inovadora 
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e que apresenta um alto impacto na economia do estado e país, trazendo, com isso, 

emprego e desenvolvimento das regiões produtoras desta matéria prima. 
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CAPÍTULO 05 – CONCLUSÕES 

 

Este trabalho propôs uma metodologia inovadora na síntese de 

eletrocatalisadores para reações de oxidação do metanol e etanol, em escala nanométrica, 

a partir de um mineral de base, a columbita/tantalita. Esta inovação permitiu agregar valor 

a essa matéria prima, possibilitando o desenvolvimento de novos materiais e 

contribuindo, dessa forma, para revitalização e aproveitamento do setor mineral 

disponível no Rio Grande do Norte e/ou Brasil, onde se encontra a maior reserva mundial. 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir: 

 

 O planejamento experimental do tratamento da columbita/tantalita foi realizado 

de forma eficaz através da sua fusão com o bissulfato de potássio, que se mostrou 

eficiente em solução de HCl P.A. a quente, apresentando pureza (99 a 100%) 

compatíveis aos produtos comerciais.  

 

 A partir da matéria prima purificada, obtida em forma de óxido misto de nióbio e 

tântalo, foi possível realizar a dopagem com cobalto, cobre e níquel a 10% em 

massa e, por conseguinte, realizar o tratamento térmico desses óxidos puros e com 

os dopados a diferentes temperaturas (110, 400 e 600 ºC) e obter partículas 

nanométricas. 

 

 Perante o mineral tratado, foi possível sintetizar o precursor misto de nióbio e 

tântalo nanoestruturado com fórmula química [(NH4)3(Nb(1-

x)Tax)O(C2O4)3.nH2O], denominado de tris(oxalato)oxiniobio-tantalato de amônio 

hidratado. 

 

 A partir do precursor misto de nióbio e tântalo, foi possível realizar a dopagem 

com cobalto, cobre e níquel a 10% em massa e, por conseguinte, realizar o 

tratamento térmico desses precursores puros e com os dopados a diferentes 

temperaturas (110, 400 e 600 ºC) e obter partículas nanométricas.  
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 As análises físicas revelaram que o minério foi purificado 100%; dos 24 

eletrocatalisadores sintetizados, 23 possuem estruturas amorfas e apenas 1 

cristalina com estrutura tetragonal, ortorrômbica e triclínica. 

 

 Para o tratamento térmico há uma elevada perda de massa dos precursores 

(76,60%) e ambos os produtos, em geral, apresentam partículas que prevalecem 

em formatos irregulares e aglomerados de tamanhos variados, com média de 

partículas em 31,81 nanômetros. 

 

 A análise elétrica revelou que estes materiais são excelentes condutores, 

superando em até duas ordens de grandeza o eletrodo de ouro nas reações de 

oxidação do metanol e etanol. 

 

 Dentre os catalisadores mistos sintetizados durante os processos, os que 

apresentaram melhores resultados foram obtidos diante a dopagem com o cobre, 

seguidos do níquel, depois os puros e por último os dopados com cobalto. 

 

 O caráter inovador na síntese dos eletrocatalisadores misto de nióbio e tântalo 

nanoestruturados puros e dopados com cobalto, cobre e níquel a partir da 

columbita/tantalita, reflete em um maior custo/benefício na geração de energia a 

nível mundial, sendo utilizada esta tecnologia para agregar valores comerciais aos 

nossos recursos minerais. 
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