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Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Área de concentração: Engenharia
Química, Natal, Brasil, 2018.
Orientador: Carlson Pereira de Souza.
Coorientador: André Luís Lopes Moriyama.
Resumo: Compostos de Ce2(MoO4)3/TiO2 (molibdato de cério e dióxido de titânio) com
diferentes composições foram preparados pelo método de complexação combinado EDTACitrato e pelo método de dopagem por via úmida. Os materiais obtidos foram caracterizados
por difração de raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura com fonte de emissão de
campo (MEV-FEG), espectroscopia de energia dispersiva (EDS) e espectroscopia de
reflectância difusa (ERD). O potencial catalítico do material foi avaliado por
espectrofotometria, onde foi avaliado a variação da concentração de corantes (Azul Maxilon e
Amarelo Erionyl a 10ppm) em um reator com bateladas de 30, 60, 90 e 120 minutos de reação,
a 45ºC, pH = 6, com incidência de luz visível e 200mg/L de catalisador. De acordo com os
resultados do DRX, foi constatado que os compostos obtidos apresentaram as fases esperadas.
Através das imagens do MEV foi possivel observar que houve alteração nos tamanhos e
formatos do material base (TiO2) devido a incorporação do molibdato de cério, além da
verificação da eficiencia dos métodos ao conferir a homogeneidade da dopagem, constatando
ineficiencia no método de dopagem via úmida quando feita a 10%. Os resultados do EDS
confirmaram a presença dos elementos que foram utilizados para formação do composto final
e apresentaram um desvio de 2,2-3,6% entre a composição teórica e a experimental, justificado
pelo método de síntese e de dopagem. Por meio da análise de ERD foi constatado que não houve
alteração significativa no bandgap do material base (TiO2) ao introduzir o Ce2(MoO4)3. O TiO2
comercial foi utilizado como base de comparação para os testes de fotocatálise. Para o corante
ácido amarelo (Amarelo Erionyl) a fotólise não foi significativa, o material obteve valores de
até 51,15% de adsorção e obteve como melhor fotocatalisador o 10 wt% Ce2(MoO4)3/TiO2
obtido por impregnação, alcançando 49% de remoção. Para o corante básico azul (Azul
Maxilon) houve fotólise de até 9% em 120 minutos, o mesmo obteve os melhores resultados de
adsorção com o material base e degradação quando utilizado com o TiO2 puro tratado no
método EDTA-Citrato, atingindo 63,27% e 92,195% respectivamente ao fim de 120 minutos.
Palavras-Chave: Molibdato de cério, dióxido de titânio, fotocatálise heterogênea, método
EDTA-Citrato, dopagem via úmida.

PIRES, João Octávio Medeiros – Synthesis, characterization and evaluation of photocatalytic potential
under visible light of Ce2(MoO4)3/TiO2 composite. Dissertation, UFRN, Graduate Program in Chemical
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Abstract: Ce2(MoO4)3/TiO2 composites (cerium molybdate and titanium dioxide) with different
compositions were prepared by combined complexation method EDTA-Citrate and by the wet doping
method. The obtained materials were characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron
microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and diffuse reflectance spectroscopy
(DRS). The material catalytic potential was evaluated by spectrophotometry, in which the dye
concentration variation (Maxilon Blue and Erionyl Yellow at 10ppm) was evaluated in a reactor with
30, 60, 90 and 120 minute batch reaction at 45ºC, pH = 6, with visible light incidence and 200mg / L of
catalyst. According to the results of the XRD, it was verified that the obtained compounds presented the
expected phases. Through the images of the SEM it was possible to observe that there was a change in
sizes and formats of the base material (TiO2) due to the incorporation of the cerium molybdate. It was
also verified through SEM that the material was not homogeneous for the wet doping method done with
10%. The EDS results confirmed the presence of elements that were used to form the final compound
and presented a deviation of 2.2-3.6% between the theoretical and the experimental composition,
justified by the synthesis and doping method. By the ERD analysis, it was certified that there was no
significant change in the bandgap of the base material (TiO2) when introducing Ce2(MoO4)3.
Commercial TiO2 was used as comparison basis for the photocatalysis tests. For the yellow acid dye
(Yellow Erionyl) the photolysis was not significant, the material obtained values of up to 25% of
adsorption and obtained as best photocatalyst the 10 wt% Ce2(MoO4)3/TiO2 obtained by impregnation,
which caused 49% remotion. For the basic blue dye (Maxilon Blue) there was photolysis of up to 9% in
120 minutes, it obtained the best results of adsorption when the base material was tested and degradation
when the pure TiO2 treated by EDTA-Citrate was tested, reaching 63.27% and 92.195% respectively at
the end of 120 minutes.
Keywords: Cerium molybdate, titanium dioxide, heterogeneous catalysis, EDTA-Citrate method, wet
doping.
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Introdução
1.1 Considerações Gerais
Conforme há demanda de energia solar, ar puro e água, e o descarte de poluentes

venenosos e perigosos estão aumentando, o uso de fotocatalisadores semicondutores para
purificação ambiental vem atraindo considerável atenção devido à sua aplicabilidade para
remoção de uma grande variedade de poluentes (Feng et al., 2011). Em especial o TiO2, o qual
tem sido amplamente estudado em virtude da alta atividade fotocatalítica para degradar
poluentes orgânicos como RhB, tetraciclina, fenol e azul de metileno sob irradiação UV
(Zhuang et al., 2010). Porém, a aplicação prática do deste material é limitada devido a sua baixa
eficiência de utilização de fótons e a necessidade de uma fonte de excitação ultravioleta para
que reaja de forma mais eficiente (Gutbrod & Zollfrank, 2013). Por isso, atualmente um dos
mais intrigantes desafios é melhorar a atividade fotocatalítica do TiO2 de uma forma econômica,
para capacitar o TiO2 de modo que esse passe a responder a luz visível e ao mesmo tempo evitar
a recombinação dos pares elétron-buraco. Muitos estudos visando modificar o TiO2 têm sido
feitos, como por exemplo o aumento da area superficial, dopagem com metais de transição ou
acoplamento com outro semicondutor.
Entre as diferentes estratégias, a abordagem de acoplamento de TiO2 com outros óxidos
metálicos receberam muita atenção para melhorar a sua atividade fotocatalítica (Park et al.,
2013). Li et al. (2013) reportaram que a síntese do CdS/TiO2 pelo método hidrotermal mostrou
uma diferente atividade fotocatalítica para degradação do corante RhB sob luz visível. MunozBatista et al. (2013) usaram o composto CeO2-TiO2 para decompor tolueno com excitação sob
luz solar. Esses são exemplos de trabalhos que visaram encontrar um semicondutor apropriado
para evitar a recombinação de pares elétron-buraco e estender a faixa de excitação de luz de
modo que permitisse a utilização de luz visível. Para este fim, o Ce2(MoO4)3 foi escolhido como
candidato para formar um composto com o TiO2, esse semicondutor foi visto como adequado
pois possui bandgap em torno de 2,38 eV (Sena, 2016). Além disso, outros estudos realizados
com trióxido de molibdenio (MoO3), que é um semicondutor com bandgap de
aproximadamente 2,85 eV, melhoraram as propriedades fotocatalíticas do TiO2 (Bai et al.,
2015).
Nesse trabalho, será abordado como foco o método de complexação combinada EDTACitrato para sintetizar o composto Ce2(MoO4)3/TiO2 com diferentes composições variando a
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concentração mássica dos íons metálicos de cério e molibdenio. O material base utilizado será
o TiO2 comercial na fase anatase. Para efeito de comparação também será produzido um
composto por dopagem em via úmida, sintetizando o molibdato de cério separadamente pelo
método EDTA-Citrato e incorporando-o ao dióxido de titânio comercial. Será investigado,
então, a eficiência do método para formação do composto, assim como a atividade fotocatalítica
do mesmo para degradação dos corantes Azul Maxilon e do Amarelo Erionyl.

1.2 Objetivos
1.2.1

Objetivos Gerais

O trabalho teve como objetivo geral a síntese e caracterização do composto de dióxido
de titânio (TiO2) com molibdato de cério (Ce2(MoO4)3) pelos métodos de complexação
combinado EDTA-Citrato e dopagem por via úmida. Avaliando o potencial fotocatalítico na
degradação dos corantes Azul Maxilon e Amarelo Erionyl.
1.2.2


Objetivos Específicos

Realização da síntese do material pelo método de complexação combinado EDTACitrato e por dopagem por via úmida;



Caracterização do material obtido por difração de raios-X (DRX), microscopia
eletrônica de varredura com fonte de emissão de campo (MEV-FEG), espectroscopia de
energia dispersiva (EDS) e espectroscopia de reflectância difusa (ERD).



Avaliar efetividade dos métodos ao analisar as composições obtidas e alterações no
bandgap inicial.



Análisar a variação de concentração dos corantes após ocorrência de fotólise, adsorção
e/ou fotocatálise.

João Octávio Medeiros Pires

Dissertação de mestrado PPGEQ/UFRN

Capítulo 2
Revisão Bibliográfica

Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica

2

16

Revisão Bibliográfica
2.1 Os materiais cerâmicos e suas aplicações
Mesmo que os materiais cerâmicos tradicionais respondam por grande parte da

produção, o desenvolvimento de novas cerâmicas, as denominadas "cerâmicas avançadas", vêm
aumentando principalmente devido as suas diversas aplicações, graças as suas características e
excelentes propriedades. A maioria das cerâmicas avançadas possui, como seus componentes,
uma família de compostos conhecida como óxidos de terras raras. Esses óxidos são adicionados
às cerâmicas de modo que determinada propriedade seja fornecida. Como por exemplo,
propriedades elétricas, catalíticas, magnéticas e óticas, além da combinação desses atributos,
sendo então o foco em estudos para a obtenção de grande número de novos produtos (Rodel et
al., 2009).
O modo como os átomos estão organizados internamente em um cristal irá influenciar
nas propriedades da cerâmica, sendo de importância o conhecimento dessas alterações para que
seja então possível uma aplicação industrial. A formação das estruturas cristalinas cerâmicas
depende do número de coordenação do cátion, da relação entre os raios iônicos dos elementos
participantes e das ligações interatômicas. Essas estruturas podem ser descritas como AX,
AmXn, AbmXn, sendo A e B cátions, X são ânions, e m e n são valores numéricos. Comumente,
os ânions apresentam raios iônicos maiores que os dos cátions. Na estrutura cristalina, é
importânte que haja neutralidade elétrica, pois esse atributo vai definir a relação entre cátions e
ânions (Acchar, 2010).
2.1.1

Sistemas cristalinos

A existência da estrutura cristalina resulta dos sólidos cristalinos serem construídos a
partir da repetição no espaço de uma estrutura chamada célula unitária. As dimensões,
condições de síntese, valência química e estado de ionização dos átomos ou moléculas são os
fatores que irão influencia a forma e tamanho da célula unitária de cada cristal. Variando, por
exemplo, a pressão e/ou temperatura para um mesmo material, poderá ocorrer a formação de
cristais com células unitárias distintas.
Considerando os eixos de simetria e a posição do centro geométrico de cada elemento
do cristal de uma célula unitária, é possível utilizar os diagramas de redes de Bravais para
descrever qualquer cristal (Kittel, 1978). Cada cristal é constituído pela repetição de varias
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células unitárias semelhantes, que são agrupadas de modo que funcionem como autenticos
blocos construtivos do cristal, permitindo que por fim seja determinado a sua macro-estrutura.

Figura 2.1 – Diagrama explicativo da forma como cada célula unitária determina a estrutura do cristal.
(Fonte: Callister, 2002)

2.1.2

Sistemas de cristalização

É possível se identificar sistemas de cristalização ou sistemas cristalinos básicos de
acordo com o tamanho dos lados e eixos do paralelepípedo elementar da célula unitária, além
da angulação que as faces formam entre si. A análise geométrica feita em sistemas de
cristalização possibilita que existam sete sistemas diferentes, como pode ser visto na Tabela
2.1.
Tabela 2.1 – Análise geométrica dos sistemas de cristalização (Santos, 2010).

2.1.3

Defeitos estruturais

A ocorrência de defeitos na rede cristalina pode afetar fortemente varias propriedades
dos materiais. São os defeitos:


Defeitos lineares: discordância aresta, discordância espiral e discordância mista;



Defeitos interfaciais: Superfície externa, contornos de grão e contornos de macla
(agrupamento de dois ou mais cristais do mesmo mineral);



Impurezas: Substitucional e intersticial;
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E defeitos pontuais: é o defeito mais importânte de ter conhecimento, referente a
vacâncias, átomos intersticiais e átomos substanciais.
Outros efeitos que estão presentes principalmente quando falamos de sólidos, incluem

a presença de poros, trincas e outras fases (Callister, 2002).

2.2 Óxidos metálicos
Os óxidos metálicos, como o TiO2, CeO2, ZrO2 têm sido muito usados em diversas
aplicações, como materiais semicondutores em células solares, catalisadores, células
combustíveis e resistores. Suas propriedades funcionais são influenciadas por diversos fatores
como a cristalinidade, preparo, entre outras (Pavasupree et al., 2005).
2.2.1

Titânio

O Titânio é um metal de transição leve, de coloração branca metálica, lustroso e
resistente à corrosão. É muito utilizado em ligas leves, na indústria aeronáutica, e seu óxido é
bastante utilizado como pigmentos brancos. Este metal é muito conhecido por sua resistência à
corrosão e por sua resistência mecânica (Ovenstone & Yanagisawa, 1999).
Possui baixa condutividade térmica e alta condutividade elétrica. O ponto de fusão
relativamente alto faz com que o mesmo seja útil como um material refratário. Esse metal forma
uma camada passiva de óxido quando exposto ao ar, mas quando está em um ambiente livre de
oxigênio ele é dúctil (Ovenstone & Yanagisawa, 1999).
A maior parte do titânio é consumida na forma de dióxido de titânio (TiO2). Tintas feitas
com dióxido de titânio são excelentes refletores de radiação infravermelha sendo assim muito
utilizadas em equipamentos da área de astronomia (Pavasupree et al., 2005).
O TiO2 existe em três formas cristalográficas: rutilo, anatase e bruquita.
Comercialmente, o pó de titânia possui uma mistura de anatase e rutilo, porém, também é
possível encontrar a fase bruquita em algumas composições comerciais. As fases anatase e
rutilo porém tanto ocorrer naturalmente, ou também podem ser sintetizadase em laboratório. A
fase anatase normalmente obtida quando é utilizado temperaturas de até 300°C, enquanto a fase
rutilo é formada em temperaturas maiores (acima de 800 ºC). Já a fase bruquita, pode ocorrer
naturalmente entre as fases anatase e rutilo, tornando a sua sintetização mais difícil. A transição
de fase, anatase para rutilo, tende a ocorrer no intervalo de 500 a 800°C, dependendo das
condições aplicadas no método de preparo (Alemany et al., 2000).
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Figura 2.2 -Estruturas Cristalinas do TiO2: Rutilo (A), Anatase (B) e Bruquita (C) (Fonte: Hewer, 2016).

2.2.1.1 Aplicações do TiO2
Um crescente interesse na utilização das células solares como uma fonte alternativa de
energia surgiu com a crise do petróleo, na década de 70. Começaram, então, a estudar células
fotoeletroquímicas constituídas de um filme monocamada de um semicondutor do tipo-n, como
o TiO2. Como o aproveitamento do espectro solar para estes sistemas se restringia à faixa de
radiação ultravioleta devido à alta energia destes semicondutores (3,2 eV no caso do TiO2) a
eficiência obtida era muito baixa. Além do que, a possibilidade de recombinação dos pares
elétron-buraco formados no semicondutor após a absorção de fótons contribuía para diminuir
ainda mais a eficiência de tais dispositivos (Agnaldo et al., 2004).
Atualmente as pesquisas demonstram que a maior parte da utilização do TiO2 tem sido
em relação a sua ação fotocatalítica, sendo essa para atuar em fotodegradação (SanchezRodriguez, 2018), para produção de biodiesel (Yang, 2012), produção de hidrogênio (Bowker,
2014), entre outros.

2.3 Fotocatálise Heterogênea (FH)

A fotocatálise heterogênea (FH) tem se tornado cada vez mais conhecida já que muitos
produtos que apresentam propriedades fotocatalíticas estão sendo comercializados. A FH
possui uma grande vantagem em seu processo que é sua capacidade de geração catalítica de
radicais hidroxilas através da foto-excitação de semicondutores. Dentre os muitos
semicondutores utilizados como fotocatalisadores, o dióxido de titânio (TiO2) é o que mais
apresenta aplicação industrial até o momento (Hong et al., 2003).
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Principio da fotocatálise heterogênea (FH)

O sistema de FH teve sua origem na década de 70 quando pesquisas em células
fotoeletroquímicas começaram a ser desenvolvidas com o objetivo de produção de
combustíveis a partir de materiais mais baratos, visando à transformação de energia solar em
química. Um dos primeiros trabalhos foi desenvolvido por Fujishima & Honda (1972), que
estudaram a oxidação da água em suspensão de TiO2 irradiado em uma célula
fotoeletroquímica, gerando hidrogênio e oxigênio.
O princípio da FH envolve a ativação de um semicondutor por luz solar (ou artificial),
quando a energia é fornecida por processo puramente eletroquímico. A fotocatálise utilizando
o TiO2 como fotocatalisador tem sido considerada uma técnica efetiva para o tratamento de
vários compostos orgânicos persistentes em meio aquoso.
Os semicondutores, que atuam como fotocalisadores, possuem duas regiões energéticas:
a região de energia mais baixa é a banda de valência (BV), onde os elétrons não possuem
movimento livre e a região de mais alta energia é a banda de condução (BC), onde os elétrons
são livres para se moverem através do cristal, produzindo condutividade elétrica similar aos
metais. Entre essas duas regiões existe a zona de “band-gap” (Hong et al., 2013) . A energia de
“band-gap” (Eg) é a energia mínima necessária para excitar o elétron e promovê- lo de uma
banda de menor para outra de maior energia.
Na FH, um semicondutor é excitado pela absorção de fótons com energia superior á energia do
“band-gap”, resultando na promoção de elétrons da Banda de Valência (BV) para a Banda de
Condução (BC), o que leva à formação de pares elétron/lacuna (e/h+ ).
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Figura 2.3 – Diagrama esquemático ilustrando o princípio da fotocatálise do TiO 2 (Fonte: Ahmed, 2010).

A ativação do TiO2 por uma fonte de iluminação pode ser representada de acordo com
os seguintes passos:
TiO2 + hv → e- + h+

(2.1)

e- + O2 → Ö2-

(2.2)

Nessa reação, h+ e e- são poderosos agentes de oxidação e redução respectivamente. As
etapas da reação de oxidação e redução são expressas como (Ahmed, 2010):
Reação de oxidação:
h+ + Organic → CO2
h+ + H2O → OH + H+

(2.3)
(2.4)

Reação de redução:
ÖH + Organic → CO2

(2.5)

Estas espécies podem se recombinar, o que resulta na liberação de calor ou migrar para
a superfície do catalisador, onde podem reagir com espécies pré-adsorvidas, dando sequência
às reações redox. A eficiência dos processos de oxi-redução está ligada ao processo de
recombinação e/h+ então, quanto menor a recombinação, maior a eficiência do semicondutor e
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tal situação pode ser favorecida pela existência de doadores ou receptores de elétrons préadsorvidos ao catalisador (Matsumoto, 2000). As reações de oxidação podem ocorrer entre a
lacuna da banda de valência e a água ou com íons hidroxila, produzindo radicais hidroxila. As
reações de redução podem ocorrer entre o elétron da banda de condução e o oxigênio,
produzindo o íon superóxido, o qual pode produzir peróxido de hidrogênio; este por sua vez,
produz radicais hidroxila (Jones, 2003). Na Figura 2.4 a ilustração do band gap para condutores,
semicondutores e isolantes, utilizando a banda condutora e de valencia como referência.

Figura 2.4 -Ilustração do band gap para condutores, semicondutores e isolantes. (Fonte: adaptado de
Zrazhevskiy et al., 2010)

2.4 O método de complexação EDTA-Citrato
Esse método será utilizado nos experimentos e será citado ao longo da dissertação. A
obtenção do material cerâmico pelo método de complexação EDTA-Citrato vem sendo adotado
há algum tempo. Nesse processo, íons metálicos presentes na solução na forma de sais são
organizados a nível molecular dentro de uma matriz orgânica formada a partir do EDTA ácido
e do ácido cítrico (Moriyama, 2011). Nessa reação, o EDTA é utilizado como agente
complexante, formando complexos solúveis que contém os íons metálicos em solução aquosa.
A combinação do EDTA com o ácido cítrico resulta em um complexo quelante mais estável
que os obtidos em método de complexação utilizando apenas EDTA ou ácido cítrico (Wang &
Qiu, 2008).
Existem vários tipos de ligantes, o primeiro tipo é o ligante que possui um único doador
de elétrons e é chamado de unidentado, como por exemplo a amônia, os outros tipos de ligantes
são aqueles que possuem dois ou mais grupos disponíveis para ligações covalentes. O ligante
com dois grupos é chamado bidentado, como a glicina. Também são conhecidos os tridentados,
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tetradentados, pentadentados e hexadentados. A grande maioria dos íons metálicos se ligam a
seis átomos de ligantes e este recebe o nome de ligante multidentado ou ligante quelato que é
aquele que se liga a um íon metálico através de mais de um átomo ligante. O efeito quelato é a
capacidade de ligantes multidentados formarem complexos metálicos mais estáveis que os
formados por ligantes monodentados que tenham estrutura semelhante. Há também os agentes
complexantes orgânicos os quais muitos deles têm-se tornado importantes na química analítica
por causa da sua sensibilidade inerente e seletividade potencial ao reagir com íons metálicos.

2.5 Agentes complexantes

2.5.1

EDTA ácido

O ácido etilenodiaminotetracético ou ácido (etilenodinitrilo) tetracético é um dos
agentes complexantes mais importantes da química analítica. O EDTA é um sistema
hexaprótico, simbolizado por H6Y 2+. A Figura 2.3 representa a formula estrutural do EDTA.

Figura 2.5 - EDTA em sua formula estrutural (Fonte: Solans et al., 1984).

A molécula do EDTA possui seis sítios potenciais para a ligação de íons metálicos:
quatro grupos Carboxílicos e dois grupos Amino, cada um dos últimos com um par de elétrons
desemparelhados. Assim o EDTA é um ligante hexadentado (Harris, 2005).
O EDTA possui quatro constantes de dissociações para grupos ácidos sendo esses: K1
= 1,02 x 10-7 , K2 = 6,92 x 10-7 ; K3 = 2,14 x 10-3 , e K4 = 5,50 x 10-11. As duas primeiras
constantes são quase da mesma ordem de grandeza, o que sugere que os dois prótons envolvidos
se dissociam a partir de extremidades opostas da molécula que é bastante longa. Como
consequência da separação física entre elas, a carga negativa criada pela primeira dissociação
não afeta muito a remoção do segundo próton. No entanto o mesmo não pode ser dito da
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dissociação dos outros dois prótons, os quais estão muito mais próximos dos íons carboxilato,
negativamente carregados, provenientes das dissociações anteriores (Skoog, 2006).

Figura 2.6 – Estrutura do [Fe(EDTA)(H2O)]— (Fonte: Solans et al., 1984)

Na Figura 2.6 pode-se observar que o EDTA4- não envolve o Fe(III), que possui
coordenação 7, por completo, permitindo que o EDTA ainda continue a agir como agente
complexante.
2.5.2

Ácido cítrico

O ácido cítrico ou citrato de hidrogênio (C6H8O7) é um ácido orgânico fraco encontrado
sob estado sólido em temperatura ambiente, de cor branca ou translúcida, inodoro, de sabor
azedo totalmente solúvel em água, biodegradável, de baixo ponto de fusão, atóxico, não
inflamável, presentes nos compostos cítricos. É um ácido muito utilizado na indústria
alimentícia e de bebidas, uma vez que apresenta propriedades antioxidantes, acidulantes,
flavorizantes, sequestrantes e reguladoras da acidez. Por ser um produto do metabolismo de
certos organismos e um insumo para a indústria alimentícia, o ácido cítrico não oferece perigo
significativo, os únicos efeitos que provoca à saúde humana é uma irritação dos olhos e da pele
quando em contanto com essas regiões e intoxicação em indivíduos alérgicos. Apresenta risco
químico por ser incompatível com substâncias cáusticas e oxidantes fortes (NCBI, 2004). A
Figura 4.2 apresenta o ácido cítrico em sua formula estrutural:

Figura 2.7 - Ácido cítrico em sua formula estrutural (Fonte: Max et al., 2010).
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2.6 Molibdato de Cério
O MoCe é um composto com subestrutura do tipo scheelita, que faz parte de uma família
formada por molibdatos e tungstatos. A estrutura scheelita ideal tem uma célula unitária
tetragonal com grupo espacial I41/a. A fórmula geral é ABO4, onde o A2+ é um cátion grande
que é coordenado por 8 oxigênios, e o B6+ é um cátion pequeno coordenado tetraedricamente
por oxigênios. Os cátions A típicos bivalentes que formam a estrutura scheelita ideal incluem
cálcio e chumbo, enquanto os cátions B hexavalentes são molibdênio e tungstênio. A
incorporação de um cátion trivalente no sítio do cátion bivalente da scheelita normal (fórmula
empírica ABO4, baseada no CaWO4) produz um defeito na estrutura contendo vacâncias de
cátions de modo a manter a eletroneutralidade (Brixner et al., 1972; Bart & Giordano, 1975).

Figura 2.8 – Estrutura tetragonal da célula unitária Sheelita com fórmula geral ABO 4 (SrMoO4) (Fonte:
Sczancoski et al, 2008).

A scheelita trivalente cristaliza em uma superestrutura apresentando várias (geralmente 3 ou
9) células unitárias de scheelitas primitivas arranjadas em uma supercélula com simetria
monoclínica. A estrutura monoclínica resultante tem sítios de cátions grandes distinguidos por
um ambiente que consiste de sítios de vacâncias de cátions tanto quanto de outros cátions
grandes. Especificamente, a fórmula empírica resultante é A2□(BO4)3, onde o □ indica uma
vacância de cátion. A estrutura com defeito retém o arranjo de empacotamento da scheelita,
mas com um terço de vacância dos sítios de cátions grandes (Brazdil, 2015).
Alguns trabalhos relatam que o molibdato de cério cristaliza com uma estrutura monoclínica
scheelita a partir de um tratamento térmico entre 500 e 620 °C (Castellan et al., 1976;
Kartsonakis et al., 2010)
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2.7 Reação de precipitação
Reação de precipitação é o resultado da mistura de duas ou mais soluções límpidas que
resultam na formação de um produto insolúvel e esse produto é conhecido como precipitado.
Os precipitados podem ser formados por dois processos, o de nucleação e por crescimento de
partícula. O tamanho da partícula de um precipitado recentemente formado é determinado pelo
mecanismo predominante.
Na nucleação, algumas moléculas, átomos ou íons juntam-se para formar um sólido
estável. Na maioria das vezes esses núcleos são formados na superfície de contaminantes
sólidos em suspensão. A precipitação posterior então envolve uma competição entre a
nucleação adicional e o crescimento dos núcleos existentes (crescimento de partículas). Se o
crescimento é predominante então um número pequeno de partículas grandes é produzido, já se
a nucleação é predominante, o resultado é um precipitado com um grande número de pequenas
partículas (Brown, 2005).
A precipitação pode ser realizada a partir de uma solução homogênea, essa é uma técnica
onde um agente precipitante é gerado em uma solução contendo o analito por intermédio de
uma reação química lenta. Os excessos localizados do reagente não ocorrem porque o reagente
precipitante é gerado gradativamente e homogeneamente na solução e reage com o analito.
Assim a supersaturação relativa é mantida em um nível baixo durante toda a precipitação.
Há também a precipitação seletiva que é a separação de íons em uma solução aquosa
usando um reagente que forma um precipitado com um ou poucos íons. Existem vários agentes
precipitantes orgânicos e inorgânicos, os agentes inorgânicos geralmente formam sais pouco
solúveis, ou óxido hidratados, com o analito. Já os agentes precipitantes orgânicos têm sido
desenvolvidos para a determinação gravimétrica de espécies inorgânicas. Alguns desses
reagentes são significativamente mais seletivos em suas reações do que alguns agentes
precipitantes inorgânicos (Brown, 2005).

2.8 Tratamento térmico
A queima ou tratamento térmico é a parte primordial no processo de fabricação de
produtos cerâmicos, pois sob ação do calor gerado pela queima de combustíveis sólidos,
líquidos ou gasosos produz transformações químicas e físicas nos componentes. Alguns fatores
são importantes para provocar essas reações bem como a temperatura, o tempo, além da
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atmosfera do forno que também influi no resultado final, pois os constituintes da massa também
reagem com os gases que estão em contato (Bouth, 2008).
Existem três estágios no processo de queima que são: pré-aquecimento/pré- calcinação;
patamar de queima ou calcinação; e o resfriamento. A duração do tratamento térmico varia de
acordo com o forno e o material que está sendo fabricado (Bouth, 2008)
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Materiais e Métodos
Os catalisadores estudados receberam siglas para facilitar a citação ao longo da

dissertação. Sendo o C relativo a comercial, E e M relativos ao método EDTA e P relativo ao
método de impregnação por vía úmida.

3.1 Materiais analisados.


TC1 - TiO2 comercial puro;



TE2 - TiO2 (100%) sintetizado pelo método de complexação EDTA-Citrato;



TM5 - 5 wt% Ce2(MoO4)3/TiO2 sintetizado pelo método de complexação EDTACitrato;



TM10 - 10 wt% Ce2(MoO4)3/TiO2 sintetizado pelo método de complexação EDTACitrato;



TP5 - 5 wt% Ce2(MoO4)3/TiO2 obtido por impregnação via úmida;



TP10 - 10 wt% Ce2(MoO4)3/TiO2 obtido por impregnação via úmida.

3.2 Síntese através do método de complexação combinada EDTA-Citrato
Pós cerâmicos de composição Ce2(MoO4)3/TiO2 foram sintetizados através do método
de complexação combinado EDTA-Citrato. Os reagentes químicos que foram utilizados estão
presentes na tabela 3.1 contendo informações como fórmula química de cada reagente e pureza.
Table 3.1 – Reagentes químicos necessários para a obtenção do Ce2(MoO4)3/TiO2.

Reagente

Fórmula química

Pureza (%)

Heptamolibdato de amônio

(NH4)6Mo7O24.4H2O

99

Ce(NO3)3.6H2O

99

EDTA ácido

C10H16N2O8

99,4

Hidróxido de amônia

NH4OH

28 NH4OH

tetrahidratado
Nitrato de cério
hexahidratado
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Ácido cítrico

C2H4O2

99,5

Dióxido de titânio

TiO2

99%

O composto foi produzido através do método de complexação combinado EDTACitrato. Os parâmetros de síntese adotados foram fundamentados na metodologia proposta por
Santos (2010). Foram utilizados um aquecedor/agitador, um medidor de pH e para controlar a
temperatura foi utilizado um termômetro para controle da temperatura na etapa de síntese até a
obtenção do gel. Para a etapa de calcinação, foi utilizada uma mufla. Para fim de comparação
com os pós obtidos, o dióxido de titânio comercial puro também passou por esse método. A
metodologia de síntese é descrita a seguir:

a) Para determinação da massa das amostras, uma razão molar EDTA-ácido, ácido
cítrico e íons metálicos totais de 1:1,5:1 foi adotada para realização da síntese do material
cerâmico desejado.
b) A síntese se inicia com certa quantidade de EDTA ácido (já calculada) diluída em
hidróxido de amônia a uma proporção de 1g:10 ml, a mistura será então mantida sob
temperatura e agitação controlada (40ºC durante 30 minutos), essa solução será chamada de
solução 1.
c) Foi então adicionado proporções estequiométricas dos cátions metálicos
provenientes da mistura do dióxido de titânio (TiO2), do heptamolibdato de amônio
((NH4)6Mo7O24.4.H2O) e do nitrato de cério(Ce(NO3)3.6H2O), e esta Solução 3 permaneceu
sob agitação e temperatura controlada. Posteriormente foi adicionado ácido-cítrico e então a
temperatura foi aumentada.
d) Depois de um determinado período de tempo, ocorreu a evaporação de água e amônia
a partir da solução 3 e a formação de um gel viscoso.
e) O gel obtido passou por um pré-tratamento térmico com a finalidade de eliminar a
água e o hidróxido de amônia ainda presentes em excesso no gel, dando origem ao precursor
que passou por tratamento térmico para obtenção do pó final. O pH da Solução 3 foi ajustado
com adição de hidróxido de amônia NH4OH a 25%. As condições de síntese utilizadas para a
produção dos pós estão de acordo com o utilizado para obtenção do molibdato de cério relatado
por Sena (2016).
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O dióxido de titânio puro, a fim de comparação, também foi analisado após passar pelo
método EDTA-Citrato sem a adição de outros íons metálicos. Assim como o MoCe puro
também foi produzido pelo mesmo método para ser utilizado posteriormente na dopagem por
via úmida.

A seguir na Figura 3.1 é demonstrado o fluxograma demonstrando a metodologia de
síntese

de

acordo

com

o

método

EDTA-Citrato:

1g:10ml
Hidróxido de
Amônio

EDTA Ácido

Agitação
Aquecimento (40ºC)

Íons Metálicos
(Nitrato de Cério
e/ou Dióxido de
Titânio)

Heptamolibdato
de Amônio

Solução 1

Solução 2

Solução 3
Ácido Cítrico

Gel

Pré-calcinação
(230ºC)
5ºC/min
180min

Diluído em água
deionizada

Agitação
Aquecimento (80ºC)
Ajuste de pH

Calcinação
(600ºC)
Precursor (Puff)

Pó Final
(X% TiO2 / (1-X%)
Ce2(MoO4)3

Figura 3.1 – Fluxograma da metodologia de síntese do método de complexação combinado EDTA-Citrato
(Fonte: Autoria própria, 2018).

3.3 Dopagem por via úmida
O segundo método adotado foi o de dopagem por via úmida, essa etapa teve o intuito de
observar e comparar o comportamente do molibdato de cério frente ao dióxido de titânio em
diferentes métodos.
Nesse procedimento foi utilizado um becker com 150ml de água deionizada, e em
seguida foi adicionado o TiO2 puro e o Ce2(MoO4)3 obtido pelo método de complexação EDTACitrato de acordo com a proporção mássica citada. O material foi homogeneizado em
agitador/aquecedor durante 6 horas a 80ºC visando a evaporação da água. Para completa
evaporação o material foi seco em estufa a 80ºC durante 12h.
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Dióxido de
Titânio
comercial (TiO2)

Molibdato de
Cério
(Ce2(MoO4)3)

150ml água
deionizada

Evaporação
(Estufa)

Agitação
(80°C)
6 horas

80°C
12 horas

Material
completamente
seco

Figura 3.2 – Fluxograma do método por dopagem via úmida (Fonte: Autoria própria, 2018).

3.4 Caracterização
As etapas de caracterização do catalisador foram todas realizadas com a colaboração do
Departamento de Materiais, DEMat-UFRN (DRX, MEV, EDS e DRS).
3.4.1

Difração de Raios-X

Os materiais obtidos foram analisados utilizando-se um espectrômetro de raios-X,
modelo XRD-7000, Schimadzu. A radiação utilizada foi KαCu. O ângulo de varredura, neste
caso 2θ, variou de 10 a 80° e o passo utilizado foi 0,02° em uma velocidade de 1°/min.
Essa técnica foi utilizada com o objetivo de confirmar os elementos contidos nos
compostos formados, de modo que não houvesse formação de outras fases. Além disso, a
técnica também contribui para analise nanoestrutural das amostras.
Quanto a alteração de fase, para o TiO2, observa-se a alteração conforme há o
deslocamento do pico principal (primeiro pico) para a direita, além do aparecimento de outros
picos. O primeiro, e mais acentuado, pico para a fase anatáse está aproximadamente no valor
de 25 no eixo 2-Theta como pode ser visto na Figura 3.3, conforme há tratamento térmico e
aumento na temperatura de síntese passa a surgir a fase rutilo, demonstrado pela redução do
pico em 25 e surgimento de um pico em aproximadamente 27,5 no eixo 2-Theta (Song, 2005).
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Figura 3.3 – Diagramas de DRX de TiO2 puro calcinado a diferentes temperaturas em Cº (Song, 2005).

3.4.2

Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo

Com o objetivo de efetuar uma análise nanoestrutural, foram feitas nanografias
utilizando um microscopio eletrônico de varredura com emissão de campo (MEV-FEG),
modelo Zeiss Auriga 40. O intuito de se fazer essa análise foi para obter nanografias dos
materiais formados, de modo que fosse possível saber se o método utilizado foi eficiente para
a dopagem ou substituição no dióxido de titânio, alem de observar as formas e tamanhos das
partículas.
3.4.3

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS).

O método EDS foi utilizado para determinação da composição final obtida, observando
e comparando com os valores teóricos iniciais. A análise foi aplicada apenas nos materiais que
continham molibdato de cério pois não havia necessidade de aplicação nos materiais puros.
Para cada material analisado foi feito a leitura em três pontos distindos e distantes e em seguida
foi calculado uma média.
3.4.4

Espectroscopia de Reflectância Difusa (DRS)

A espectroscopia na região do UV-Visivel foi utilizada para analisar o band gap das
amostras estudadas. Foi utilizado um espectrofotômetro UV-Vis NIR Cary, modelo 5G com
acessórios para medida de refletância difusa. Os espectros de Reflectância difusa (DRS) foram
obtidos na região entre 200 e 800 nm e todas as medidas foram realizadas em temperatura
ambiente utilizando o sulfato de bário (BaSO4) como amostra de referência para as medidas da
reflectância. Essa análise foi feita em todas as amostras a fim de conferir se houve alguma
redução no bandgap do material base (TiO2 comercial puro).
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Obtenção do bandgap

Para determinar o Band Gap dos materiais analisados, foi utilizado o método Tauc (Tauc
e Menth, 1972), que utiliza-se da seguinte expressão:

(3.1)
Sendo alfa o coeficiente de absorção, ‘hf’ é a energia do fóton incidente, ‘B’ é uma constante
de proporcionalidade denominada constante de absorção, Eg é a energia do Band gap que
desejamos encontrar e ‘r’ é um expoente que depende do tipo de transição do material, sendo
que para trasição direa vale 0,5 e indireta 2.
O dióxido de titânio tem como caracteristica a transição indireta (Wang et al. 2002).
Dessa forma, resultado na equação a seguir:

(3.2)
Ao construir o gráfico deve-se então procurar a região mais próxima de uma reta e
executar uma extrapolação linear dos pontos da reta para encontrar o valor de Eg.

3.5 Teste de Fotocatálise
Previamente ao início da pesquisa, foi necessário projetar e montar um reator que
funcionasse como irradiador de luz visível. Para isso, foi utilizado como referência um artigo
no qual havia a utilização de lâmpadas de tungstênio para degradar o Azul de Metileno sob luz
visível (Chithambararaj et al., 2013).
3.5.1

Montagem do Reator

O reator foi montado em uma caixa de madeira, essa caixa teve seu interior coberto com
papel alumínio com o intúito de maximizar a iluminação das lâmpadas de modo que a luz não
fosse obsorvida pela madeira e para proteger a madeira contra o calor gerado. Além da caixa e
do papel alumínio, o reator possui 3 refletores contendo uma lâmpada halógena de tungstênio
de 100w em cada, um agitador magnético ao centro do posicionamento dos refletores e uma
célula de vidro enjaquetada onde a solução será depositada.
A caixa possuía um dimensionamento interno de 38cm de comprimento por 47cm
largura, devido a intenção de utilizar 3 refletores, foi feito um esboço para calcular o espaço
João Octávio Medeiros Pires

Dissertação de mestrado PPGEQ/UFRN

Capítulo 3 – Materiais e Métodos

35

para cada refletor de modo que a solução recebesse a mesma intensidade pelos 3 lados, na
Figura 3.4 será mostrado o esboço inicial com as dimensões para o posicionamento de cada
refletor, um em cada aresta do triângulo equilatero, e mostrando ao centro do triângulo onde
seria o posicionamento do reator.

Figura 3.4 – Esboço do reator fotocatalítico. (Autoria própria, 2018)

Os refletores foram parafusados à caixa de madeira, e foram conectados a interruptores
que ficaram localizados na parte de trás da caixa, possuindo um interruptor para cada lâmpada
para facilitar o controle e permitir a utilização de menos ou mais lâmpadas mais facilmente.
Além do reator em si, há também durante os testes a utilização de um banho termostático
(Figura 3.5) para que a temperatura fosse mantida constante tanto nos testes com luz, como nos
testes sem luz.
Por fim, as lâmpadas ficaram com aproximadamente 13,2cm de distância em relação ao
local onde ficaria a solução.
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Figura 3.5 – Banho termostático utilizado.

Figura 3.6 – Esquema final após montagem do reator (Fonte: Autoria própria)

João Octávio Medeiros Pires

Dissertação de mestrado PPGEQ/UFRN

Capítulo 3 – Materiais e Métodos

37

Figura 3.7 – Reator fotocatalítico finalizado.

O reator é utilizado como demonstrado na Figura 3.6. Consistem em 3 refletores, o
banho termostático (Figura 3.5) conectado ao reator enjaquetado que fica no agitador
magnético, que é necessário para manter o material disperso na solução de corante.
3.5.2

Avaliação do Potencial Fotocatalítico

Para o teste de fotocatálise, todos os catalisadores foram utilizados nas mesmas
condições fixas de acordo com parâmetros consultados na literatura (Shouli et al., 2015). Os
testes foram realizados com e sem a emissão de luminosidade com o intuito de avaliar se estava
ocorrendo a fotocatálise ou adsorção. Além disso também foram feito testes sem catalisador
para avaliar a ocorrência de fotólise.
Todos os testes foram realizados à 45ºC, 10ppm de corante e pH = 6. Etapas realizadas
durante os testes de fotocatálise:
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1) A solução do corante a ser utilizado é colocado dentro do reator;
2) É pesado então uma massa de catalisador com a concentração de 200mg/L
proporcionalmente ao tamanho do reator utilizado (25ml), e o catalisador é inserido
junto a solução de corante;
3) O reator foi levado ao aparato que estará conectado ao banho termostatico e estará sob
um agitador magnético como demostrado na Figura 3.6, e então permaneceu sem a
incidencia de luz por 30 minutos até atingir o equilibrio de adsorção e/ou dessorção com
o catalisador;
4) Após os 30 minutos iniciais as luzes foram ligadas e dependendo do tempo a ser
analisado o material foi descartado após a retirada da alíquota e uma nova batelada foi
necessária;
5) O material foi centrifugado a 10.000rpm durante 10 minutos para total separação do
catalisador da solução, essa que foi retirada com cuidado com o auxilio de conta gotas;
6) A solução foi então analisada em um espectrofotometro UV/Vis e foi comparada à
absorbancia da solução inicial, permitindo então o calculo de porcentagem de
degradação ou adsorção.
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Massa de
catalisador
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10ppm
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Reator enjaquetado sob
agitador magnético

45°C

Banho
termostático

Agitação 30min
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Iluminação
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batelada
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120min

Centrifugação
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Resultados de
absorbância

Figura 3.8 – Fluxograma esquemático do método utilizado para os testes de adsorção e fotocatálise (Fonte:
Autoria própria, 2018).

Os testes de fotocatálise foram realizados no Laboratório de Materiais Nanoestruturados
e Reatores Catalíticos (LAMNRC-UFRN). As centrifugações e leituras no espectofotômetro
foram feitas com a colaboração do Laboratório de Engenharia Bioquímica (LEB-UFRN) e do
Núcleo de Ensino e Pesquisa em Petróleo e Gás (NUPEG-UFRN).

3.6 Modelos Cinéticos
Os modelos diferenciais de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem são os
modelos cinéticos mais comumente utilizados para prever processos de adsorção, no entanto
outros modelos também são utilizados como por exemplo o de pseudo-n ordem para n diferente
de 0 (Ritchie, 1977), o modelo de Langmuir (Langmuir, 1918) e o modelo de Elovich (Elovich
& Sarinov, 1962).
O modelo de Langmuir tem destaque pois foi desenvolvido dando origem ao mecanismo
de Langmuir-Henshelwood. Esse mecanismo é geralmente utilizado em reações em superfícies
e quando uma das etapas da reação inclui uma adsorção, sendo assim um importante método
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em reações de catálise heterogênea (Lin, 2011). Algumas pesquisas já confirmaram que a
expressão cinética de Langmuir-Henshelwood funciona com conformidade em relação a
reações de degradação de corantes pelo método de catálise heterogênea (Lin, 2011 & Bai,
2015).
3.6.1

Pseudo-primeira ordem

O modelo de pseudo-primeira ordem vem sendo bastante utilizado para sistemas de
adsorção pois é o que melhor representa os dados experimentais de uma grande parte dos
sistemas adsorvente/adsorbato (Vadivelan & Kumar, 2005). Esse modelo tem como base a
seguinte Equação:
𝑑𝑞
𝑑𝑡

= 𝑘 1(qe – q)

(3.3)

Nessa equação, q é a quantidade de corante adsorvido (mg/g) em um tempo t, qe é a
quantidade de corante adsorvido no equilibrio (mg/g) e k1 é a constante de velocidade que
representa a taxa de adsorção (min-1). A partir da Equação (3.3), é possível integra-la para fazer
a linearização, obtendo então a Equação (3.4):

log(𝑞𝑒 − 𝑞) = log(𝑞𝑒) −

𝑘1∗𝑡

(3.4)

2,303

Para finalizar, é plotado um gráfico com o interesse de obter o coeficiente linear e o
valor da inclinação da reta. O gráfico consiste do log(qe-q) em função do tempo de reação.
Nesse caso, o coeficiente linear representa o valor de log(qe) e a inclinação da reta represeta o
k1. Caso seja obtido uma reta, significa que os dados experimentais podem ser representados
pelo método.
3.6.2

Pseudo-segunda ordem

O modelo cinético de pseudo-segunda ordem é outro modelo que pode ser utilizado para
representar dados cinéticos de processos de adsorção. Esse modelo se ajusta à uma grande
variedade de sistemas mesmo que ele não tenha um significado físico (Collazzo, 2009). O
modelo de pseudo-segunda ordem é representado pela seguinte equação:
𝑑𝑞
𝑑𝑡

= 𝑘2(𝑞𝑒 − 𝑞)²

(3.5)

Onde q é a quantidade de corante adsorvido (mg/g) em um tempo t, qe é a quantidade
de corante adsorvido no equilíbrio (mg/g) e k2 representa a constante de velocidade de adsorção
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(mg/g*min). Ao integrar a Equação 3.5 e aplicar as condições de contorno t=0 e q=0, t=t e q=qe,
é possível chegar a Equação (3.6):

𝑞=

𝑞𝑒 2 ∗𝑘2∗𝑡

(3.6)

1+𝑞𝑒∗𝑘2∗𝑡

Linearizando a Equação 3.6 pode-se chegar à Equação (3.7):
𝑡
𝑞

=

1
𝑘2∗𝑞𝑒²

+

1
𝑞𝑒

∗𝑡

(3.7)

A partir da Equação (3.7), já é possivel plotar o gráfico com os valores de t/q (min*g/mg)
em função do tempo (min) que dará o coeficiente linear da reta e a sua inclinação, valores que
contribuirão para chegar aos valores da taxa inicial de adsorção (h), da quantidade de corante
adsorvida no equilibrio (qe) e por fim da constante de velocidade de adsorção (k2). O valor de
h é expresso em (mg/g*min) em um tempo tendendo a zero.
h = k2qe²

(3.8)

E então, a Equação 3.6 pode ser reescrita como:

𝑞=

𝑡

(3.9)

1 𝑡
+
ℎ 𝑞𝑒

3.6.3

Expressão cinética de Langmuir-Hinshelwood

De acordo com esse modelo, a reação na fase líquida ou na fase gasosa catalisada por
um sólido ocorre entre espécies adsorvidas nos sítios ativos da superfície do catalisador. Desta
forma, o catalisador tende a aumentar a velocidade de reação ao adsorver os reagentes de modo
que a energia de ativação seja levemente reduzida em relação à mesma reação sem catalisador
(Hougen & Watson, 1943).
Primeira equação do modelo de Langmuir-Hinsheldwood (LH) seguindo o padrão de
Lin, 2011.
(3.10)
Na Equação (3.10), o r é a taxa inicial de degradação, kLH é a constante aparente
de Langmuir-Hinshelwood para a reação, KLH é o coeficiente de adsorção do LH e Ceq é a
concentração no equilibrio de adsorção. Em concentrações a ppm o valor de K LHCeq pode ser
considerado igual a 1, dando origem a Equação (3.11) (Kaneco et al, 2004):
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(3.11)
Onde kapp é a constante de velocidade de adsorção aparente. Reorganizando e integrando
a Equação (3.11) é dado então a equação que será utilizada durante a plotagem do gráfico.

(3.12)
Na Equação (3.12), C é a concentração de soluto remanescente na solução com o tempo
de irradiação t, e C0 é a concentração inicial em t = 0. Kapp irá então determinar a atividade
fotocatalítica caso o catalisador analisado fique de acordo com o modelo.
Plotando o gráfico de Ln(Ceq/C) em relação ao tempo t, será então avaliado a formação
da linha e a correlação com a equação que é esperada para a lei cinética de primeira ordem,
obtendo então o valor de kapp de acordo com o valor da inclinação da reta obtida na equação do
gráfico.
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Resultados e Discussões
4.1 Difração de Raios-X
As leituras para o DRX foram feitas com o auxílio do software PANalytic X’pert PRO.

Todos os picos de difração foram indexados. Para o dióxido de titânio ocorreram mais de uma
ficha, porém todas semelhantes com estrutura tetragonal, grupo espacial 141 e fase anatase.
Quanto ao molibdato de cério o mesmo foi caracterizado segundo a ficha JCPDS 00-046-0128
do Cs2(MoO4)3, o qual aparece com estrutura tetragonal e possui parametros cristalográficos
semelhantes. Foi observado picos de difração intensos e característicos, não foi possível
observar mudança de fase da fase anatase para a fase subsequente.
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Figura 4.1 - Difratogramas do TiO2 comercial puro, dos materiais calcinados a 600ºC após o método de
complexação EDTA-Citrato e dos materiais obtidos por via úmida e secos a 80ºC. Legenda dos picos de
difração: *-TiO2 tetragonal, ▼-Ce2(MoO4)3 tetragonal.

Observa-se que o dióxido de titânio manteve suas caracteristicas para todos os materiais,
com uma redução na intensidade após os tratamentos termicos. Observando a posição dos picos
e mesmo após passar pelo método EDTA-Citrato e calcinado à 600ºC não foi constatado
mudança da fase anatase para a fase rutilo devido a não movimentação do pico principal com
explicado conforme a Figura 3.3. É importante observar a permanencia na fase anatase pois
essa é preferida em relação ao rutilo, por possuir melhor potencial fotocatalítico para a maioria
das reações (Carp et al., 2004)

4.2

Análise dos aspectos morfológicos e composição química
4.2.1

Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de
Campo

Esse método permite que seja possível fazer o estudo da morfologia das partículas
obtidas frente a diferentes métodos. Além disso, como o material estudado é composto por
distintos elementos com diferentes caracateristicas, as imagens permitam avaliar se realmente
foi possível a formação do composto desejado. As Figuras da 4.2 até a 4.7 passaram por
diferentes métodos de síntese e/ou variação de composição mássica do metal adicionado. As
ampliações foram feitas em até 120000x.
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Figura 4.2 - Nanografias dos pós de TiO2, imagens de MEV a 40.000x e 80.000x.

Figura 4.3 - Nanografias dos pós de TiO2 tratado pelo metodo EDTA-Citrato e calcinado a 600ºC, imagens
de MEV a 120.000x.

Figura 4.4 - Nanografias dos pós de 5 wt% Ce2(MoO4)3/TiO2 obtido pelo método de complexação e
calcinado a 600°C. Imagens de MEV a 40.000x e 80.000x.
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Figura 4.5 - Nanografias dos pós de 10 wt% Ce2(MoO4)3/TiO2 obtido pelo método de complexação e
calcinado a 600°C. Imagens de MEV a 40.000x e 80.000x.

Figura 4.6 - Nanografias dos pós de 5 wt% Ce2(MoO4)3/TiO2 obtido pelo método de dopagem por via
úmida e seco a 80ºC. Imagens de MEV a 40.000x e 80.000x.

Figura 4.7 - Nanografias dos pós de 10 wt% Ce2(MoO4)3/TiO2 obtido pelo método de dopagem por via
úmida e seco a 80ºC. Imagens de MEV a 40.000x e 80.000x.
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Quanto ao material base (TiO2 puro e sem tratamento) nas Figuras 4.2 e 4.3, é possível
observar que ao longo das Nanografias há o surgimento de particulas maiores devido ao
tratamento feito pelo método EDTA-Citrato, que é finalizado com uma calcinação a 600ºC. A
partir da Figura 4.3 que é onde começam as Nanografias do material alterado, além dos
aglomerados, é possível ver diversas morfologias como por exemplo esferas irregulares,
partículas cúbicas e hexagonais. Quanto ao material inserido, para o método EDTA-Citrato
(Figuras 4.4 e 4.5) o material apresenta bom espalhamento ao longo do TiO2. Já no método por
dopagem em via úmida, principalmente na Figura 4.7, é possivel observar que o material não
ficou tão homogeneamente distribuido.
4.2.2

Espectroscopia de Energia Dispersiva

O estudo da composição química foi feito com o objetivo de confirmar as composições
teóricas, como por exemplo na Figura 4.7 onde é possivel perceber que não houve uma
homogeneização apropriada e o material dopante ficou concentrado em uma região. A Tabela
4.1 apresenta valores em porcentagem mássica, esse valor é importante pois o MoCe foi
adicionado ao TiO2 em proporção mássica.
Tabela 4.1 - Média da composição mássica do TiO2 avaliado por EDS. TM – Método EDTA-Citrato, TP –
Método Impregnação vía úmida.

Amostra
TM5
TM10
TP5
TP10

Ponto 1
91,920
85,770
98,960
94,040

wt% Mássico de TiO2
Ponto 2 Ponto 3
91,100 93,330
88,310 86,850
97,930 94,200
71,640 98,480

Média
92,117
86,977
97,030
88,053

Erro (%)
3,035
3,359
-2,137
2,163

Os resultados do EDS mostram que houve uma certa divergência quanto aos valores
teóricos e os analisados. Esse valor pode ser justificado por perdas durante a sintese e manuseio
do material, além da má homogeneização do material de acordo com o método utilizado. Na
Figura 4.6 é possível observar que o material não apresentou grande concentração do MoCe
após a impregnação, já na Figura 4.7 foi possível observar na Nanografia que houve uma maior
concentração de um material distinto, que, ao realizar a leitura pelo EDS nesse mesmo local da
Nanografia, foi indicado que nessa área havia apenas 71,64% de titânio e o restante de
Molibdenio e Cério, quando na teoria deveria ter 90%. Apesar deste valor não ter sido mostrado
na Tabela 4.1 devido a média feita em 3 pontos, foi de grande importância para confirmar a
efetividade do método.
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4.3 Análise de band gap óptico
O método Tauc (Tauc e Menth, 1972) foi o utilizado para fazer a analise dos valores
obtidos atraves da espectroscopia de reflectância difusa. O software Origin foi utilizado para
plotar os gráficos de modo que fosse possível encontrar a região mais próxima de uma reta e
em seguida extrapolá-la de forma linear permitindo que o ponto Eg fosse encontrado, como
demonstrado na Figura 4.8 a seguir.
O gráfico foi plotado e uma reta foi extrapolada até igualar o eixo Y = 0, para achar
assim o valor do band gap do material.

Figura 4.8 - Espectro de UV-vis através de analise de Reflectância difusa para o TiO 2 comercial, sem
tratamento previo.
Tabela 4.2 - Valores de band gap calculados.

Amostra Egap (eV)
TC1
3,264
TE2
3,257
TM5
3,256
TM10
3,253
TP5
3,251
TP10
3,256
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De acordo com os dados da tabela é possível observar que não foi possível fazer uma
alteração significativa no band gap do dióxido de titânio, sendo necessário buscar outro
semicondutor ou alterar o método ou condições do método.

4.4 Avaliação do potencial fotocatalítico
Todos os materiais foram analisados sob as mesmas condições (45º C, 10ppm inicial de
corante, concentração de catalisador 200mg/L e pH = 6) e para ambos os corantes (um ácido e
um básico) a fim de observar o comportamento dos catalisadores quanto a fotólise, adsorção e
fotocatálise. Os resultados foram analisados quanto a porcentagem de material degradado e/ou
adsorvido.
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Figura 4.9 - Avaliação da fotólise para ambos os corantes de acordo com o tempo percorrido nos
experimentos.

Observando a Figura 4.9 vemos que a fotólise não influi tanto nos resultados para
adsorção ou fotocatálise, apresentando menos de 10% de degradação com apenas a fonte
luminosa.
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Figura 4.10 - Teste sem iluminação para avaliação da adsorção dos materiais frente ao amarelo erionyl.

Como é possível observar na Figura 4.10, ambos os materiais obtidos através de
impregnação apresentaram um elevado poder de adsorção com o corante amarelo, com destaque
para o TP10 que atingiu quase 50%.
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Figura 4.11 - Teste com iluminação para avaliação de fotocatálise para degradação do amarelo erionyl.

Exceto pelo TiO2 comercial, os outros materiais apresentaram uma curva semelhante à
curva do teste de adsorção, nos levando a crer que não houve efetivamente o efeito de
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fotocatálise. A Figura 4.12 irá expor mais claramente, o gráfico irá conter curvas com a
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diferença de uma reação para a outra.
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Figura 4.12 - Porcentagem de diferença quando comparado a adsorção do corante amarelo erionyl com
possível efeito de fotocatálise.

Como já havia sido discutido, o dióxido de titânio sem tratamento apresentou o melhor
efeito de fotocatálise, já o TM10 apresentou uma curva negativa, ou seja, quando exposto a luz,
e em contato com o corante, esse apresentou uma menor curva de degradação.
Para o corante básico (Azul Maxilon), o TiO2 puro foi o catalisador que apresentou
maior poder de adsorção chegando a aproximadamente 65% de adsorção, enquanto todos os
outros atingiram um máximo de 30% como pode ser visto na Figura 4.13.
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Figura 4.13 - Teste sem iluminação para avaliação da adsorção dos materiais frente ao azul maxilon.
João Octávio Medeiros Pires

Dissertação de mestrado PPGEQ/UFRN

Capítulo 4 – Resultados e Discussões

100

100

TC1

90

Degradação (%)

53

90

TM5

80

80

TM10

70

70

TP5

60

60

50

TP10

50

40

TE2

40

30

30

20

20

10

10

0

0
0

30

60

90

120

150

Tempo (minutos)

Figura 4.14 - Teste com iluminação para avaliação de fotocatálise para degradação do azul maxilon.

Nesse caso, o TE2 recebe destaque pois apesar de ao término de 120 minutos ter atingido
pouco mais que o valor alcançado pelo TC1, o TE2 não apresentou elevada adsorção como o
TC1, tal comparação ficará ilustrada na Figura 4.15 a seguir:
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Figura 4.15 - Porcentagem de diferença quando comparado a adsorção do corante azul maxilon com
possível efeito de fotocatálise.

A Figura 4.15 ilustra a diferença de degradação das reações na ausência e na presença
de luz, nesse caso, a diferença nos valores mais altos do gráfico é devido ao TE2 não ter
apresentado alta adsorção (Figura 4.13) e apresentou alta degradação em luz (Figura 4.14)
enquanto o TC1 já havia apresentado alta adsorção no teste sem luz, o que levou a sua diferença
de degradação a ser apenas em torno de 25%.
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Figura 4.16 - Gráfico de relação da reação sem luz x com luz para o Amarelo Eryonil.
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Figura 4.17 - Gráfico de relação da reação sem luz x com luz para o Azul Maxilon.

Os gráficos das Figuras 4.16 e 4.17 foram plotados com a intenção de melhorar a
visualização para comparar a redução na concentração inicial do corante quando reagido sem e
com luz. Nesse trabalho, era preferível que houvesse o máximo de fotocatálise com o mínimo
de adsorção. No caso dos gráficos em questão, a linha deveria ir o mais próximo de 100 no eixo
X, e o mínimo possível no eixo Y.
Na Figura 4.16, testado com o amarelo, apesar da linha do TP10 apresentar a maior
degração com luz, possui a mesma degradação sem luz, o que é indesejado. Já para o ponto
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TC1 há a maior degradação com luz em relação a degradação sem luz, como já havia sido
explicado de acordo com a Figura 4.12. Na Figura 4.17 há apenas o destaque para o TC1 e o
TE2, sendo o TE2 o melhor pois apesar da proximidade de degradação com luz, esse possúi
menor adsorção quando utilizado sem luz.

4.5 Modelos cinéticos
Os materiais estudados foram analisados pelos modelos cinéticos citados na
metodologia tanto em relação a adsorção do corante no modelo de pseudo-primeira e segunda
ordem (utilizando apenas dados da reação sem iluminação) quanto à catálise heterogênea
utilizando o modelo de Langmuir-Hinshelwood (utilizando dados da reação com iluminação).
Os modelos então foram escolhidos de acordo com os coeficientes de regressão lineares (R²)
obtidos e avaliados quando aos valores das constantes cinéticas obtidas (Valores de k). Cada
material foi analisado separadamente para cada tipo de corante, foram então unidos no mesmo
gráfico para efeito comparativo.
No primeiro modelo, o modelo de Pseudo-primeira ordem, foi plotado log(qe-q) em
função do tempo de modo que os valores de k1 para cada material pudesse ser obtido através
do coeficiente angular de cada reta.
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Figura 4.18 – Cinética para modelo de Pseudo-primeira ordem no corante Amarelo Erionyl.
Tabela 4.3 – Constantes cinéticas do modelo pseudo-primeira ordem e respectivos coeficientes de
regressão linear calculados em relação a cada material analisado no corante Amarelo Erionyl.

Material
TC1
TE2
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k1 (min-1)
-0,0058
-0,0063

R²
0,9169
0,915
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TM5
TM10
TP5
TP10

-0,0073
-0,0054
-0,0093
-0,0116

0,7812
0,9894
0,9827
0,9538

Analisando os valores da regressão linear da Tabela 4.3, é possível observar que os três
ultimos materiais (TM10, TP5 e TP10) são os que chegaram em um valor aceitável,
apresentando valores maiores que 95% de variável dependente de acordo com os regressores
presentes no modelo. Além disso, observando as constantes cinéticas, temos o TP10 como o
material que apresentou-se mais efetivo para adsorção do corante amarelo, fato esse que foi
previamente comentado de acordo com a Figura 4.10.
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Figura 4.19 - Cinética para modelo de Pseudo-primeira ordem no corante Azul Maxilon.
Tabela 4.4 - Constantes cinéticas do modelo pseudo-primeira ordem e respectivos coeficientes de regressão
linear calculados em relação a cada material analisado no corante Azul Maxilon.

Material
TC1
TE2
TM5
TM10
TP5
TP10

k1 (min-1)
-0,0088
-0,0094
-0,0086
-0,0052
-0,0091
-0,0086

R²
0,8596
0,9800
0,9548
0,9769
0,8254
0,9684

Já para o corante Azul Maxilon, os coeficientes permitem que o modelo seja utilizado
apenas para o TE, o TM5, o TM10 e o TP10. Nesse modelo o material impregnado com 5%
mássico de MoCe apresentou quase 20% de divergência da variável dependente. Nesse caso, e
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de acordo com a Figura 4.13, o TE2 coincide como o material que possuiu maior adsorção com
o corante azul. O material TC1 deveria demonstrar o maior valor da constante cinética mas não
foi possível devido ao baixo valor da regressão linear. Quanto a Figura 4.19 é possível observar
que há pontos abaixo de 0 no eixo Y, isso ocorreu devido aos materiais TE2 e TP5 apresentarem
sua concentração de equilibrio no tempo de 90 minutos, causando que alguns valores do log(qeq) sejam negativos.
Já para o modelo de pseudo-segunda ordem, os gráficos foram plotados como explicado
no ponto 3.6.2 da Metodologia.
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Figura 4.20 - Cinética para modelo de Pseudo-segunda ordem no corante Amarelo Erionyl.
Tabela 4.5 – Valores de k2, h e qecalculado para o modelo de pseudo-segunda ordem e os respectivos
coeficientes de regressão linear calculados de acordo com cada material analisado no corante Amarelo
Erionyl.

Material
TC1
TE2
TM5
TM10
TP5
TP10

João Octávio Medeiros Pires

k2 (g/mg*min)
0,001639
8,80643E-05
0,000148
0,000458
0,000455
0,000291

h (mg/g*min)
0,2195
0,0910
0,0388
0,1231
0,3830
0,4984

qe calculado
(mg/g)
11,5740
32,1543
16,1812
16,3934
28,9855
41,3223

R²
0,9084
0,5624
0,1804
0,8959
0,9962
0,9204
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Analisando o coeficiente de regressão linear (R²), esse modelo não se adequa para o
material utilizado, possuindo um bom valor apenas para o TP5. Dessa forma, não é possível
fazer a análise completa do material através desse método pois a tendencia é apresentar um
alto valor de erro.
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Figura 4.21 - Cinética para modelo de Pseudo-segunda ordem no corante Azul Maxilon.
Tabela 4.6 - Valores de k2, h e qecalculado para o modelo de pseudo-segunda ordem e os respectivos
coeficientes de regressão linear calculados de acordo com cada material analisado no corante Azul
Maxilon.

Material
TC1
TE2
TM5
TM10
TP5
TP10

k2 (g/mg*min)
0,000136
0,000427
0,000536
0,000402
0,002345
0,001017

qecalculado
h (mg/g*min) (mg/g)
0,4551
57,803
0,2944
26,247
0,2045
19,531
0,1903
21,739
0,3126
11,547
0,2342
15,175

R²
0,8337
0,9046
0,9692
0,7986
0,9838
0,9617

Assim como para o modelo pseudo-segunda ordem para o Amarelo Erionyl, para o
corante azul apenas o material com 5% de MoCe impregnado em TiO2 por via úmida (TP5)
apresentou um valor mais próximo do desejado, valor igual a 1. Tendo os outros materiais com
valores de regressão que variaram de 0,05-0,2.
Para ambos os modelos estudados com os valores de adsorção, e fazendo um
comparativo através dos coeficientes de regressão linear (R²) o modelo pseudo-primeira ordem
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foi o que mais se adequou a um maior número dos materais estudados.Já o catalisador TP5 foi

LN (C0/C)

o único material que se adequou ao modelo de pseudo-segunda ordem.
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Figura 4.22 – Cinética de acordo com o modelo Langmuir-Hinshelwood no corante Amarelo Erionyl.
Tabela 4.7 - Constantes cinéticas do modelo LH e respectivos coeficientes de regressão linear calculados
em relação a cada material analisado no corante Amarelo Erionyl.

Material
TC1
TE2
TM5
TM10
TP5
TP10

k1 (min-1)
0,0029
0,0014
0,0009
0,0007
0,0034
0,0044

R²
0,9364
0,9752
0,9761
0,8846
0,8909
0,8753

Para o modelo Langmuir-Hinshelwood no corante amarelo, observa-se o oposto do que
ocorreu na tabela 4.3 do modelo de pseudo-primeira ordem. Agora, os três primeiros materiais
(TC1, TE2 e TM5) apresentaram um melhor valor do R², com destaque para o dióxido de titânio
comercial puro (TC1) que agora teve o melhor valor de R². Mesmo com baixos valores do
coeficiente de regressão linear ainda é possível confirmar os valores analisados na Figura 4.11,
onde é apresentado em relação a degradação a ordem descrescente do gráfico: TP10 > TP5 >
TC1 > TE2.
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Figura 4.23 - Cinética de acordo com o modelo Langmuir-Hinshelwood no corante Azul Maxilon.
Tabela 4.8 - Constantes cinéticas do modelo LH e respectivos coeficientes de regressão linear calculados
em relação a cada material analisado no corante Azul Maxilon.

Material
TC1
TE2
TM5
TM10
TP5
TP10

k1 (min-1)
0,0161
0,0181
0,0024
0,0025
0,0008
0,0017

R²
0,9305
0,9608
0,9323
0,9416
0,4576
0,9414

Esse modelo para o corante azul foi o que apresentou o maior numero de amostras
testadas com valor de R² próximo a pelo menos 0,95. Ao contrário do modelo de pseudosegunda ordem com valores apresentados nas Tabelas 4.5 e 4.6, nesse método o TP5 obteve o
pior valor do coeficiente. Quanto a constante cinética, como visto na Figura 4.14, o TC1 e o
TE2 atingem o maior valor de degradação, sendo o TE2 superior ao TC1.
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Conclusões
 O método de complexação combinado EDTA-Citrato mostrou-se eficiente na aplicação
do molibdato de cério sob o dióxido de titânio e na alteração das propriedades do TiO2
puro, enquanto o método de dopagem por via úmida precisa ser aprimorado por não ter
apresentado homogeneidade no material;
 Todas as amostras apresentaram picos caracteristicos, destacados e apresentaram
aspecto estrutural tetragonal. Além disso, a ficha JCPDS do Cs2(MoO4)3 se adequou aos
picos obtidos para o Ce2(MoO4)3 justificando a proximidade dos parâmetros
cristalográficos;
 As Nanografias permitiram afirmar que os métodos foram capazes de alterar as
características morfológicas (criando aglomerados, aumentando particulas e alterando
formas) e mostraram a eficiência dos métodos ao mostrar o espalhamento do material
aplicado;
 A análise de espectroscopia de reflectância difusa mostrou que os métodos utilizados
não foram eficientes para redução do bang gap.
 Quanto ao potencial fotocatalítico, nos testes realizados com o amarelo erionyl nenhum
dos materiais sintetizados obteve bons resultados com exceção do TiO2 comercial. Já
quanto ao azul maxilon, o dióxido de titânio tratado pelo metodo EDTA-Citrato (TE2)
foi o material que apresentou melhor resultado de fotocatálise, atingindo pouco mais de
60% a mais de remoção quando comparado apenas ao seu poder de adsorção, e por fim,
foi um material superior ao TiO2 comercial sem tratamento.

Recomendações a trabalhos futuros:
 Aplicar o molibdato de cério ao dióxido de titânio através do método hidrotermal;
 Estudar a variação dos parâmetros de reação (Temperatura da solução, pH, concentração
de corante e concentração de catalisador) nos testes de fotocatálise.
 Testar outras fontes de iluminação para as mesmas condições já estudadas.
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