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RESUMO: Tungstatos a base de Sr e Ce foram sintetizados a partir do método de síntese de 

complexação via EDTA-Citrato com o objetivo de determinar a atividade catalítica e as propri-

edades elétricas dos materiais obtidos. As sínteses produziram tungstatos de estrôncio (SrWO4), 

de cério (Ce2W3O12) e tungstato ternário composto de Sr e Ce identificado com estrutura 

Sr0,5Ce0,35□0,15WO4. Para caracterizá-los, foram realizadas análises de TG-DTG, DRX e MET. 

Análises de TG-DTG determinaram que se poderia obter material com estrutura cristalina a 

partir de 600°C. As difratogramas indicaram estrutura cristalina tetragonal com grupo espacial 

I41/a Nº 88 para o SrWO4 e estrutura monoclínica pertencente ao grupo espacial C2/c Nº 15 

para o C2(WO4)3. As imagens de MET nos possibilitou determinar o tamanho médio de crista-

lito que se mostraram compatíveis com os resultados calculados a partir da equação de Willi-

amson-Hall. Análise de DRX refinado através do método de Rietveld, imagens de microscopia 

eletrônica de transmissão em alta resolução (HRTEM) e difração eletrônica foram aplicadas 

para estudar o tungstato ternário e definir sua composição e estrutura cristalina como tetragonal 

pertencente ao grupo espacial I4̅ N° 82. Análises para determinar a atividade catalítica em oxi-

dar parcialmente CH4 foram conduzidas onde os parâmetros analisados foram temperatura da 

reação, concentração de CH4 e tipo de catalisador em três níveis distintos. Foi observado que 

os parâmetros mais relevantes para a reação de oxidação de CH4 foram o tipo de catalisador e 

temperatura de reação, respectivamente, a concentração não foi relevante para o resultado e o 

catalisador mais eficiente em transformar CH4 em gás de síntese (H2 + CO) foi, em ordem 

decrescente, SrWO4, Sr0,5Ce0,35□0,15WO4 e C2(WO4)3. As análises das propriedades elétricas 

determinaram as energias de ativação das amostras, o resultado foi 1,42eV, 1,16eV e 0,99eV 

para o SrWO4, Sr0,5Ce0,35□0,15WO4 e C2(WO4)3, respectivamente. 
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gás de síntese; oxidação parcial do metano  
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ABSTRACT: Nanoparticles of cerium and strontium tungstate have been prepared from the 

method of synthesis of the ceramic powders involved the complexation combining EDTA-cit-

rate in order to determine the catalytic activity and the electrical properties of the obtained ma-

terials. The syntheses produced strontium (SrWO4), cerium (Ce2W3O12) tungstates and a ternary 

tungstate composed of Sr and Ce identified with structure Sr0.5Ce0.35□0.15WO4. In the interest of 

characterize them, TG-DTG, XRD and MET analyzes were performed. TG-DTG analyzes de-

termined that material with crystalline structure could be obtained from 600°C. The diffracto-

grams indicated tetragonal crystalline structure with spatial group I41/a (N° 88) for SrWO4 and 

monoclinic structure belonging to space group C2/c (Nº 15) for Ce2(WO4)3. The TEM images 

allowed us to determine the mean crystallite size that were shown to be compatible with the 

results calculated from the Williamson-Hall equation. Refined XRD analysis using the Rietveld 

method, high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM) images and electronic 

diffraction were applied to study the ternary tungstate and to define its composition and crys-

talline structure as tetragonal belonging to the space group I4̅ (N° 82). Analyzes were conducted 

to determine the catalytic activity in partial oxidation of CH4 where the parameters analyzed 

were reaction temperature, CH4 concentration and catalyst type at three different levels. It was 

observed that the most relevant parameters for the CH4 oxidation reaction were the type of 

catalyst and the reaction temperature, respectively. The concentration was not relevant to the 

result and the most efficient catalyst to convert CH4 into synthesis gas (H2 + CO) was, in de-

scending order, SrWO4, Sr0.5Ce0.35□0.15WO4 and Ce2(WO4)3. Moreover, the electrical properties 

analysis determined the activation energies of the samples, the result was 1.42eV, 1.16eV and 

0.99eV for SrWO4, Sr0.5Ce0.35□0.15WO4 and Ce2(WO4)3, respectively. 

 

Keywords: Scheelite; strontium and cerium tungstates; EDTA-Citrate synthesis method; syn-

thesis gas; partial oxidation of methane 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, os estudos científicos voltados para desenvolvimento de materiais 

cerâmicos em geral têm se intensificado devido à sua importância na indústria como um todo, 

principalmente, em setores industriais de alta performance, onde se deseja produzir materiais 

com características específicas para atender demandas cada vez mais intensas por produtos 

constituídos por elementos química mais nobres. Tais produtos tendem a explorar característi-

cas nunca antes estudadas em aplicações industriais inovadoras. Esse é a tendência observada 

na literatura e também no mercado, a exploração de novos materiais está sempre em alta. 

O caminho para se alcançar um salto tecnológico com a intenção de inovar em qualquer 

setor industrial é sempre árduo e cheio de obstáculos, características inerentes as investigações 

científicas que, na maioria das vezes, não atinge as metas desejadas, porém pode iluminar ca-

minhos inusitados que não foram considerados inicialmente. Esse pensamento nos leva aos 

princípios que fundamentaram a investigação descrito nesse trabalho que trata, em sua essência, 

de produção de um material inédito com o intuito de utilizá-lo em diversas aplicações os quais 

incluem catalisadores, detectores de gases, membrana semipermeável entre outros.  

1.1. Atividade de exploração de mineral scheelita 

A exploração de minérios no nordeste do Brasil, mais especificamente, no estado do Rio 

Grande do Norte (RN), na região conhecida como Seridó rica em recursos minerais, teve início 

em meados da década de 1940, período pós Segunda Guerra Mundial. Nessa região houve a 

descoberta de jazidas ricas em mineral scheelita (rico em tungstênio). A partir de então, houve 

o início da exploração e crescimento dessa atividade econômica na região. 

Scheelita é comercializada como matéria-prima (commodities) para a extração do tungs-

tênio. Um metal bastante cobiçado pela indústria bélica, durante o período de guerra, devido ao 

seu uso em ligas metálicas que compõem artefatos e máquinas desenvolvidas para a guerra. 

Posteriormente, seu potencial de uso foi estendido para outras atividades econômicas como as 

indústrias aeronáutica e automobilística. O tungstênio também foi bastante usado em forma de 

filamento em lâmpadas incandescentes que reinaram durante muito tempo até ser posta de lado 

pelas lâmpadas fosforescentes devido à sua baixa eficiência energética. 
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A atividade de exploração na região do Seridó sempre visou a extração do concentrado 

de scheelita e sua venda como commodities e sua exportação sempre foi rentável, os países que 

compravam a scheelita seridoense ficavam a cargo de beneficiar o minério concentrado de 

forma a extrair o principal elemento: o tungstênio. A obtenção do tungstênio a partir da scheelita 

envolve equipamentos e tecnologias específicas com alto investimento ao qual a mineração 

potiguar não pôde arcar. Sendo assim, o beneficiamento do minério que valoriza o produto final 

da exploração não era o objetivo da mineração brasileira como um todo. 

A atividade econômica de exploração do mineral scheelita prosperou na região do Se-

ridó até meados da década de 1980. No entanto a atividade começou a declinar devido a entrada 

no mercado da China com a descoberta e exploração de grandes jazidas de scheelita. A mine-

ração chinesa explorava e beneficiava o minério e o vendia com valores que a mineração naci-

onal não pôde competir. Assim a mineração tanto do Seridó quanto em outras partes do mundo 

foram perdendo a viabilidade econômica para a exploração. A consequência disso foi a quase 

paralização da atividade na região e estagnação da economia local. 

Aos poucos, a atividade na região começa a retomar a exploração assim como começa 

a beneficiar, principalmente, o rejeito antigo acumulado em grandes áreas de descarte. A baixa 

eficiência do processo de lavra da scheelita durante todo esse tempo produziu rejeito com um 

bom grau de tungstênio que poderá ser aproveitado. Novas técnicas de extração e beneficia-

mento estão ajudando a reaproveitar todo rejeito de scheelita, bem como está ajudando também 

a reativar a atividade de exploração visando o beneficiamento com o intuito de agregar valor 

ao produto a ser comercializado. A indústria local está buscando pesquisar e inovar na área para 

voltar a competir com o mercado internacional. 

O Rio Grande do Norte possui reservas lavráveis de scheelita, ou seja, passíveis de ex-

ploração, cerca de 24,3 mil toneladas de W contido, com teores de WO3 variáveis entre 0,04% 

e 2,4%. Isso corresponde a 87% do total de reservas descobertas no Brasil. Comparado com a 

produção mundial, o Brasil ocupa a 8ª posição com um total de 27.825 toneladas de reserva e 

em produção de metal contido e que corresponde a 0,6% das reservas mundiais. A China é o 

país com mais reservas e em produção de metal contido com cerca de 82,5% (DNPM/MME, 

2015).  

Em 2014, a quantidade de scheelita extraída foi de 857 toneladas, o preço médio da 

tonelada no mercado internacional era de US$ 16,6 mil, assim a indústria mineradora arrecadou 
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cerca de US$ 12,8 milhões. A produção de 2014 foi 9% maior que a produção do ano anterior 

mais a arrecadação foi 20% maior devido à elevação do preço do commodity de US$ 15 mil/ton 

para US$ 16,6 mil/ton (DNPM/MME, 2015). 

Apesar de euforia vista no aumento da produção e na arrecadação os anos de 2015 e 

2016 não foram tão promissores quanto 2014. Tudo isso ditado pelo mercado chinês que além 

de possui as maiores reservas também é o maior importador do minério. Os chineses compram 

o minério, beneficiam-no e revendem produtos com maior valor agregado para a indústria mun-

dial. Portanto o preço e a demanda são controlados pela China. 

Esses números refletem o baixo desempenho do setor mineral de scheelita no Brasil e 

apresenta de forma irrefutável a urgência de ser buscar novas alternativas de beneficiamento do 

minério haja vista que novas jazidas economicamente viáveis estão sendo descobertos em ou-

tras regiões do Rio Grande do Norte. 

1.2. Atividade de exploração do gás natural 

Outra atividade econômica explorada no estado do Rio Grande do Norte é extração de 

petróleo, tanto offshore (campo de exploração em mar) quando onshore (campo de exploração 

em terra) que se estabeleceu na região da cidade de Mossoró. Assim como a mineração, a ex-

ploração de petróleo teve seus bons e maus momentos sempre impulsionados pelos preços do 

barril de petróleo. O petróleo foi descoberto no final do ano de 1967 e os estudos de viabilidade 

de exploração começaram na região. Todo o levantamento da potencialidade do possível campo 

de petróleo foi feito e o resultado foi que não era economicamente viável explorar o petróleo 

da então chamada Bacia Potiguar como ficou conhecido o campo petrolífero. 

Tudo mudou com a crise do petróleo que ocorreu em 1973 quando houve escassez de 

petróleo no mercado mundial e um consequente aumento no preço do barril que passou de uma 

cotação de US$ 3,00 para US$ 40,00 em um curto período de tempo. Desta forma, a exploração 

na região da Bacia Potiguar passou a ser muito atrativo e, a partir de então, a atividade petrolí-

fera começou a ser tornar uma atividade econômica fundamental para o estado. 

Nesse período, o Rio Grande do Norte era o maior produtor de petróleo onshore do 

Brasil e uma das vantagens da exploração de petróleo na Bacia Potiguar era sua baixa profun-

didade, era possível extrair petróleo em profundidades médias de 700m em terra e o mesmo 

ocorria em mar. Havia também satisfatória produção de gás natural associado ao óleo, por esse 
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motivo, os poços no início de sua produção não necessitava de sistemas de recuperação, pois a 

própria pressão do poço fazia com que o petróleo surgisse na superfície. 

A atividade petrolífera no estado vem declinando desde o final da década de 1990, tanto 

a redução na produção quanto a descoberta de novas jazidas com grande potencial de produção, 

ajudaram a diminuir a importância do petróleo e seus derivados na economia do estado. A ca-

pacidade de extração de petróleo dos poços maduros está se esgotando mesmo com o auxílio 

de sistemas de recuperação avançada como injeção de vapor. O valor de BSW (Basic Sedimends 

and Water) de alguns poços da Bacia Potiguar está em 98%, isso significa que 98% de fluido 

recuperado do poço é água e o restante é, de fato, petróleo. 

No entanto, ainda era viável explorar petróleo na Bacia Potiguar devido à cotação da 

commodity no mercado. Até final de 2014, quando o valor médio do barril de petróleo era de 

US$ 100,00, a atividade petrolífera era atrativa mesmo com um BSW muito baixo. Porém, nos 

anos conseguintes, o valor diminuiu e se estabilizou nos atuais US$ 50,00 tornando a explora-

ção na Bacia Potiguar desfavorável economicamente assim como seus demais derivados inclu-

indo o gás natural. 

Ainda há produção de gás natural no estado para suprir a demanda da região. Esse sub-

produto da exploração do petróleo é insumo fundamental para o funcionamento de diversas 

indústrias. Sua aplicação industrial varia desde uso como reagente em processos químicos ou 

como apenas fonte energética para as caldeiras. 

O gás natural é uma substância essencialmente constituída por hidrocarbonetos que se 

encontram no estado gasoso nas condições atmosféricas normais. É predominantemente com-

posta pelos hidrocarbonetos metano (CH4), com teores acima de 70%, seguida de etano (C2H6) 

e, em menores proporções, o propano (C3H8), usualmente com teores abaixo de 2% (Naber et 

al., 1994). O principal componente o gás natural é o metano que também pode ser obtido de 

outras fontes como, por exemplo, a partir da decomposição de matéria orgânica em lixões e 

aterros sanitários. 

O potencial de uso do metano é claramente destacado através de suas aplicações na 

indústria de infraestrutura, química, combustíveis, e matéria-prima para fabricação de inúmeros 

produtos. Uma das aplicações mais nobres do metano na indústria é a sua decomposição e con-

versão em gás de síntese (CO + H2), sendo esta uma matéria-prima intermediária que pode ser 

subsequentemente, convertida para produtos líquidos (processos GTL). O gás de síntese (CO + 
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H2) produzido em diferentes composições pode ser utilizado em várias operações como a sín-

tese do metanol, álcoois e aplicação no processo Fischer Tropsch. 

A otimização energética entre a produção de gás de síntese e a conversão do mesmo é 

um grande desafio desse setor industrial que vêm utilizando esta tecnologia nos últimos anos. 

As mais recentes tecnologias requerem materiais com combinações de propriedades que não 

são encontradas nos materiais convencionais. A escolha adequada dos constituintes de um ma-

terial, com propriedades químicas e físicas complementares, tem levado ao desenvolvimento 

de materiais específicos e de alto valor tecnológico. 

O frágil contexto econômico apresentado pela atividade petrolífera requer medidas que 

criativas e inovadoras para impulsionar o setor produtivo novamente e é com esse objetivo que 

apresentamos significado da pesquisa que originou essa tese de doutorado. 

1.3. Justificativa 

Com base o breve contexto histórico e com o intuito de desenvolver novas aplicabilida-

des aos minérios explorados na região atribuído ao mesmo maior valor agregado, uma parceria 

foi estabelecida, através âmbito do Convenio Brasil-França, através do Programa CAPES-CO-

FECUB (Projeto Ref. 777/13), entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

através do Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos (LAMNRC) e a 

Université de Toulon através do Institut Matérieux Microélectronique Nanoscience de Pro-

vence (IM2NP) para investigar materiais a base de tungstênio constituídos por metais alcalinos 

terrosos e terras raras. Além dos aspectos acima citados, este trabalho também contribui para 

formação recursos humanos em áreas estratégicas, ampliando as atividades de pesquisa das 

instituições envolvidas. 

O propósito principal da pesquisa foi a obtenção dos tungstatos de estrôncio e de cério 

em suas formas binárias, ou seja, SrWO4 e Ce2(WO4)3 e também desenvolver uma nova formu-

lação de composto constituído pela forma ternária de tungstato de estrôncio e cério aplicados 

em ensaios para determinação do efeito catalíticos dos compostos na reação de oxidação parcial 

de metano. Também foram realizados estudos sobre as propriedades elétricas dos tungstatos em 

diversas temperaturas. Para tanto, os materiais foram sintetizados a partir da metodologia 

EDTA-Citrato e caracterizados por análises termogravimétricas (TG/DTG), difração de raios-

x (DRX), microscopia eletrônica de transmissão (MET) e espectroscopia de emissão dispersa 

(EDS). 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1. Estrutura dos tungstatos 

O minério Scheelita foi descrito, primeiramente, em 1781 em uma ocorrência no Monte 

Bispbergs klack na Suécia e nomeado para Carl Wilhelm Scheele (1742-1786). Devido ao seu 

peso incomum, tinha sido dado o nome de “tung sten” pelos suecos, que significa "pedra pe-

sada". O nome foi mais tarde usado para descrever o metal associado ao oxigênio, enquanto o 

minério em si foi dado o nome de scheelerz ou scheelita em homenagem ao seu descobridor. 

A scheelita é um mineral composto, essencialmente, de tungstato de cálcio (CaWO4) do 

qual nomeia também a estrutura cristalina que possui fórmula geral ABO4 onde o sítio A abriga 

cátions com número de oxidação +2 ou bivalentes formando estrutura de coordenação octaé-

drica com 8 átomos de oxigênio, o sítio B suporta cátions com número de oxidação +6 ou 

hexavalentes (tungstênio ou molibdênio) formando uma estrutura tetraédrica com 4 átomos de 

oxigênio (Shivakumara et al., 2015). A estrutura scheelita ideal possui uma célula unitária de 

corpo centrado tetragonal e pertence à classe de grupos espaciais I41/a. 

 

Figura 2.1: Estrutura scheelita do CaWO4 

(Vilaplana et al., 2014). 
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São inúmeras as aplicações dos tungstatos no meio científico e industrial devido suas 

características estruturais que refletem em propriedades físico-químicas especiais como, por 

exemplo, o efeito da luminescência. Foram reportados por vários autores (Barbosa et al., 2016; 

Jiang et al., 2015; Kang et al., 2013; Taoufyq et al., 2015; Zhang et al., 2014, 2015) as proprie-

dades luminescentes dos tungstatos. O efeito de auto luminescência foi observado em quase 

todo o espectro visível o qual pôde ser decomposto em componentes azul, verde e vermelho. A 

emissão na região do azul foi atribuído à transição de transferência de carga dentro do grupo 

WO4
2-, a luminescência verde foi associado as vacâncias complexas de oxigênio e a ligeiras 

distorções intrínsecas à estrutura e emissão na região do vermelho já foi atribuída à presença de 

WO3 (Gracia et al., 2011). 

Além das propriedades luminescentes, os tungstatos foram submetidos a estudos em 

ambiente pressurizado para determinar os efeitos da pressão sobre as propriedades estruturais e 

vibracionais dos tungstatos. Nesse sentido, Sabalisck et al. (2014) apresentaram os resultados 

das medições de DRX e a análise de espalhamento Raman realizadas à temperatura ambiente e 

sob pressão gradativa de até 20GPa do composto La2(WO4)3 sintetizado a partir do método de 

síntese estado sólido. Cálculos forneceram informações adicionais que não puderam ser obtidas 

nos experimentos. 

Os autores observaram a estrutura do La2(WO4)3 foi se modificando com o aumento da 

pressão. Até a pressão de 4GPa não foi observado nenhuma alteração significativa na estrutura 

do composto apresentando a fase monoclínica α, porém a partir da pressão 4GPa ocorre algu-

mas mudanças na estrutura do composto visíveis nos difratogramas. Foi observado que uma 

mistura de duas fases começou a coexistir no composto. As estruturas foram estudadas a fim de 

identificá-las, porém não houve sucesso no ajuste os dados, alguns picos não foram refinados. 

Os autores consideraram que houve a formação de estruturas muito próximas à estrutura α tanto 

quanto as propriedades estruturais como também dos aspectos energéticos ao qual categoriza-

ram como fase α1 e α2. Esse foi um pequeno exemplo que mostrou a estrutura dos tungstatos 

são sensíveis a alteração quanto sob pressão. 

Outro estudo que traz esse princípio à tona foi apresentado por Santamaria-Perez et al. 

(2016). Os autores trataram de estudar os efeitos estruturais e vibracionais do SrWO4 sob pres-

são de 27 e 46GPa. Os autores relataram que encontraram três transições de fases em 11,5, 19,0 

e 39,5GPa. A estrutura scheelita tetragonal de grupo espacial I41/a (n°.88) em pressão ambiente 

sofreu transição de fase para uma estrutura do tipo fergusonita monoclínica de grupo espacial 
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I2/a (n°.15) a 11,5GPa com uma redução de volume de 1,5%. Em 19,0GPa, ocorreu uma outra 

transformação estrutural, os cálculos indicaram duas possíveis fases pós-fergusonita, uma mo-

noclínica e outra ortorrômica. Nos experimentos de difração, foi observado a fase monoclinica 

do tipo 𝐿𝑎𝑇𝑎𝑂4, teoricamente prevista, que coexiste com a fase do tipo fergusonite até 27 GPa. 

É importante falar sobre as principais características dos compostos que são objeto de 

estudo nesse trabalho. Deste ponto em diante será comentado os estudos sobre os tungstatos 

binários [SrWO4 e Ce2(WO4)3] e ternário composto pelo grupo iônico WO4
2-. 

2.1.1. Tungstato de estrôncio 

O composto tungstato de estrôncio (SrWO4), também apresentado como a abreviação 

SWO, possui uma estrutura do tipo scheelita e pertence ao grupo espacial tetragonal I41/a, os 

átomos de W são coordenados com quatro átomos de oxigênio para formar tetraedros regulares 

WO4, enquanto cátions do sítio A são coordenados com 8 átomos. Possui potencial para dife-

rentes aplicações eletroquímico, tais como lasers, fosforescente, catálise, membranas para se-

paração de gases e células combustíveis. 

Vários pesquisadores exploraram as principais características do SWO, especialmente, 

utilizaram a dopagem de elementos terras raras para modificar propriedades específicas do ma-

terial, principalmente as propriedades óticas. O SWO é um composto bastante conhecido por 

sua característica fosforescente. 

Pereira et al. (2012), por exemplo, sintetizaram pós de SWO dopados com Eu3+ pela via 

sol-gel não hidrolítica e calcinados a 600, 800, 900 e 1000°C durante 2h. Os autores fizeram 

análises de DRX, espectroscopia Raman e imagens de MEV usando análises de EDS e para 

determinar as propriedades óticas foram feitas medições de espectroscopia UV-vis e fotolumi-

nescência. Foi observado que o material tratado a 600 e 800°C apresentaram uma mistura de 

fases entre SrWO4:Eu3+ e WO3. No entanto, para os pós calcinados a 900 e 1000°C, foi obtido 

uma fase pura. 

Os parâmetros de rede e o volume da célula unitária de amostras tratadas termicamente 

a 900 e 1000°C mostraram que o aumento na temperatura diminui os parâmetros da rede e os 

volumes das células e causa apenas uma ligeiramente distorção da estrutura sem apresentar 

mudanças significativas. Foram estudados os espectros de excitação e emissão, as curvas de 

decaimento e a dependência da luminescência na temperatura. Nos espectros de emissão, a 
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emissão mais forte foi a emissão de luz vermelha de transição de dipolo elétrico em 5D0 → 7F2 

(616nm). Uma razão para as alterações observadas relacionadas ao UV-vis e os espectros de 

luminescência foi proposta para estudar os nanocristais obtidos. Os dados de luminescência e 

as coordenadas de cromaticidade mostraram que o material SrWO4:Eu3+ é um potencial fósforo 

vermelho para a fabricação de dispositivos de iluminação baseados em UV próximo ou LEDs 

azuis que podem ser excitados em torno de 363 e 462nm. 

No trabalho de Zhang et al. (2014), os autores prepararam SrWO4 e Sr0,9WO4:0,1Tb3+ 

através do método de precipitação e foram tratados termicamente à 800°C durante 2h. Utiliza-

ram técnicas como DRX, MEV e espectroscopia de reflectância difusa (ERD). As análises de 

DRX combinados com o refinamento Rietveld das amostras confirmaram a formação das es-

truturas do tipo scheelita para o SWO, o mesmo aconteceu com a dopagem com o Tb3+. Foi 

observado que a amostra de SWO mostra alta reflexão na faixa visível o qual está de acordo 

com a cor branca do corpo da amostra. A banda larga óptica (bandgap) do SWO é determinada 

em 4,73eV, experimentalmente, e foi observada uma mudança para o vermelha do limite de 

absorção quando Tb3 + foi dopado. 

As imagens de MEV apresentaram morfologia fusiforme com largura média de 10µm e 

2,8µm de diâmetro. Observou-se que as partículas fusiformes agregadas formando estruturas 

aglomeradas específicas devido ao processo de crescimento resultando em diferentes formas de 

partículas. As bandas de excitação e emissão do Sr0,9WO4:0,1Tb3+ mostraram uma emissão 

verde típica do Tb3+ em 254 ou 147nm ou feixe de elétrons, o que indica que o SWO ativado 

por Tb3+ pode ser excitado tanto por fótons quanto por elétrons. 

Pode-se notar a importância dos efeitos óticos apresentados pelos estudos do SWO e 

derivados. Dentre as várias aplicações que podem explorar essa característica, uma que se des-

taca é a fotocatálise. 

2.1.2. Tungstato de cério 

O composto tungstatos de cério [Ce2(WO4)3 ou Ce2W3O12], também apresentado como 

a abreviação CWO, geralmente têm o mesmo sistema de coordenadas anteriormente mencio-

nado, com a coordenação levemente distorcida de oxigênio tetraédrica, no entanto, tem uma 

estrutura monoclínica com grupo espacial C2/c. 
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Poucos artigos exploraram as características catalíticas do CWO, um estudo catalítico 

foi apresentado por Sugiura et al. (2016) que examinaram o acoplamento oxidativo de metano 

(OCM em inglês) em vários catalisadores Ce-W-O a 423K em um campo elétrico. O catalisador 

CWO/CeO2 mostrou elevada atividade para a reação OCM. Em um teste de operação periódica 

sobre o catalisador CWO/CeO2, a seletividade C2 excedeu 60% durante três ciclos redox. No 

entanto, o catalisador CWO/CeO2 sem o campo elétrico mostrou baixa atividade, mesmo a 

1073K. Um efeito sinérgico entre a estrutura CWO e o campo elétrico criou as espécies reativas 

de oxigênio para a oxidação seletiva do metano. Resultados de Raman in-situ e testes de ope-

ração periódica demonstraram que o OCM ocorreu à medida que o oxigênio de rede em CWO 

(ligações W-O curtas em unidade WO4 distorcida) foi consumido. O oxigênio consumido foi 

reproduzido por um mecanismo redox no campo elétrico. 

2.1.3. Tungstato ternário 

Ultimamente, os tungstatos vêm sendo estudados devido ao fato de que esses materiais 

apresentarem características luminescentes e, consequentemente, serem bons condutores iôni-

cos, sendo assim esses materiais estão sendo bastante explorados como materiais emissores de 

luz. Nesse aspectos, novos compostos do tipo scheelita são sintetizados e reportados na litera-

tura conforme se adiciona outros elementos na estrutura base do tungstato, atribuindo assim 

novas propriedades ao composto seja na forma de dopagem ou na integralização do elemento a 

estrutura base, por exemplo, alguns autores reportam a adição de cátions de lantanídeos na es-

trutura de tungstatos e molibdatos (Abakumov et al., 2014; Jiang et al., 2015; Morozov et al., 

2013; Pereira et al., 2015). 

A estrutura do tipo scheelita binária tetragonal foi apresentada no tópico 2.1 o qual mos-

trou a fórmula geral ABO4 corresponde a A2+ e B6+ em uma relação cátion/ânion [A2+]/[BO4
2-] 

é igual a 1. Esta estrutura acomoda facilmente cátions com diferentes estados de oxidação para 

A e B como, por exemplo, BiVO4 (A3+, B5+), ZrGeO4 (A4+, B4+) e AgIO4 (A+, B7+). Quando a 

relação cátion/ânion é diferente de 1, a estrutura tetragonal do tungstato binário (B = W) ou 

molibdato (B = Mo) pode ser distorcida em uma estrutura monoclínica como em Ce2W3O12 

(A3+, B6+) (Arab et al., 2013) ou ortorrômbico como em Ce10W22O81 (Patout et al., 2014). 

Tungstatos do tipo scheelita ternários referem-se a compostos com uma fórmula geral (A, 

A’)n(BO4)m. A maioria dos tungstatos e molibdatos do tipo scheelita são construídos com uma 

diferença de carga ∆𝑞 de 2 entre os cátions A e A’ como (Ag+, TR3+)(MoO4)2 e (Li+, 
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TR3+)(MoO4)2, onde TR é um elemento de terras raras. A diferença de carga geralmente é aco-

modada por vacâncias de cátion no sítio A, com ou sem ordenação de cátions ou modulações 

incomensuráveis (Abakumov et al., 2014; Albino et al., 2012; Culver et al., 2015). 

Estruturas do tipo scheelita ternárias com uma diferença de carga de 1 são incomuns, 

poucos relatos são encontrados na literatura, pode-se citar Takai et al. (2004) que apresentou 

um composto à base de chumbo-lantanídeo (Takai et al., 2004) e compostos como (Ca, 

Eu)(BO4)2 e (Sr, Eu)(BO4)2 que foram extensivamente estudados por Abakumov et al. (2014) 

e Jiang et al. (2015), respectivamente. 

Diante do cenário apresentado sobre os tungstatos ternários, (Sr, Ce)WO4, também abre-

viado para SCWO, serão sintetizados com o desafio de produzir um material estável e com as 

propriedades físico-químicas aprimoradas de modo que seja possível fazer aplicações diversas 

utilizando o tungstato ternário. 

2.2. Método de preparação e caracterização 

2.2.1. Método de síntese dos tungstatos 

A metodologia de síntese é uma das etapas essenciais na produção materiais de alta 

qualidade ou performance, pois o método de síntese interfere diretamente nas propriedades fí-

sico-químicas dos materiais produzidos como, por exemplo, na correlação entre a morfologia e 

do tamanho médio de grãos das amostras. O controle dos parâmetros de síntese pode estar di-

retamente relacionado à metodologia no que se refere à temperatura de síntese, reagentes utili-

zados, concentração dos reagentes, tempo de síntese, agitação dentre outros. Em estruturas na-

nométricas, a metodologia se torna uma parte fundamental para o êxito na obtenção da escala 

ideal dos materiais desejados. 

Assim a importância da síntese para materiais nanoestruturados foi ressaltado por auto-

res como Bonamartini Corradi et al. (2006); Zdravković et al. (2015) e Farsi & Barzgari (2014). 

Nesse contexto, vários métodos foram desenvolvidos para tentar sempre obter materiais com 

maior qualidade possível e com menor custo. Desta forma, podemos citar métodos descritos na 

literatura como, por exemplo, o mais comum método de síntese chamado de reação em estado 

sólido. O método consiste em calcinar quantidade de reagentes proporcionais ao material. 
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Inúmeros autores relatam sucesso na produção de tungstatos a partir da reação em estado 

sólido como Jiang et al. (2015) que apresentaram a produção de tungstatos ternários em dife-

rentes composições de estrôncio e európio (Sr1-1,5xEux□0,5xWO4) e cálcio e európio (Ca1-

1,5xEux□0,5xWO4), os autores sintetizaram os tungstatos a 1100°C e 1200°C, respectivamente, 

ainda utilização o Li2CO3 para dopar as amostras de tal forma que a composição obtida tivesse 

estrutura A0,64-0,5yEu0,24xLiy□0,12-0,5yWO4. Todas os materiais obtidos possuem vacância em suas 

estruturas advinda da distorção estrutural promovida pela ocupação de cátions +3 no sítio A. 

Os autores observaram o método de síntese em estado sólido foi satisfatório para a produção 

dos tungstatos desejados. 

Zhang et al. (2015) sintetizaram CaWO4 e doparam com disprósio a partir do método 

de reação em estado sólido (RES) durante 3h à 1100°C. Os autores obtiveram um material 

monofásico evidenciando o sucesso do método para esse fim. Outros autores como Piątkowska 

& Tomaszewicz (2016), Godlewska et al. (2013); Kang et al. (2013) e Morozov et al. (2015) 

relataram seus êxitos em obterem os materiais desejados utilizando o método de reação em 

estado sólido. No entanto, as altas temperaturas incididas para a conversão dos reagentes invi-

abiliza a redução de escala dos grãos das amostras, assim busca-se métodos que trabalhem com 

temperaturas de reação mais baixas para favorecer a formação de materiais com estruturas mi-

cro e nanométricas. 

Um método bastante utilizado em sínteses de materiais micro e nanoestruturados devido 

às baixas temperaturas de reação é o método de síntese de precipitação ou co-precipitação que 

consiste em preparar soluções de precursores estequiometricamente pesados e diluídas em meio 

aquoso ou não-aquoso. A reação transcorre por um tempo determinado sob agitação e tempe-

ratura controlada até a ocorrência de material precipitado em suspensão proporcionada pela 

adição de agente precipitante em solução. Após a reação, normalmente o material resultante é 

seco em estufa ou mufla para obtenção do material puro. 

Zhang et al. (2014) estudaram a morfologia, a fotoluminescência e a catodoluminescê-

nia do SWO e SWO:Tb3+. Shivakumara et al. (2015) investigaram a o efeito da morfologia nas 

propriedades físicas como a fotocatálise do SWO e SWO:Tb3+. Dabre, Dhoble & Lochab (2014) 

produziram CaWO4, SrWO4 e BaWO4 dopados com Ce3+ para estudar o efeito do elemento 

dopante na propriedade de luminescência dos compostos. Todos dos autores citados nesse pa-

rágrafo utilizaram com êxito o método de síntese de precipitação ou co-precipitação. 
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Outros métodos também importantes na obtenção de materiais cerâmicos micro e na-

noestruturados são o método hidrotérmico ou hidrotermal (Gubanov et al., 2014; Pilleux et al., 

1993), método hidrotérmico associado com micro-ondas (Gonçalves et al., 2015), método de 

microemulsão (Pramanik e Bhattacharya, 2010), método de injeção de íons em uma solução 

aquosa quente (Cavalcante et al., 2013), método de liofilização de precursor (Marrero-López et 

al., 2015) entre outros. 

Uma técnica bastante difundida devido ao seu fácil manuseio e operação com resultados 

muito satisfatórios é o método sol-gel. Para os experimentos de síntese do SWO, CWO e SCWO 

o método escolhido foi o sol-gel que possui o EDTA juntamente com o ácido cítrico como 

agente complexante, a técnica de síntese EDTA-Citrato foi descrito por Arab et al. (2013) e seu 

detalhamento foi feito no tópico 3.1. 

2.2.2. Análise de Difração de Raios-X 

Os diagramas de difração produzem informações suficientes para identificar e caracte-

rizar dos materiais cristalinos e assim é possível criar um banco de dados com informações 

cristalográficas que podem servi de comparação e permitir a identificação de materiais desco-

nhecidos. Os difratogramas contidos nos bancos de dados cristalográficos são conhecidos como 

carta-padrão de um material específico. 

O uso comparativo de cartas-padrão de materiais foi adotado por Tomaszewicz et al. 

(2013) para identificação de estruturas de materiais novos ou mesmo desconhecidos. Em seu 

estudo os autores apresentaram cartas-padrão de materiais com estruturas semelhantes como 

CaWO4 e Pr2W2O9 para identificar a estrutura cristalina do Cd0,25Pr0,5□0,25WO4. Eles identifi-

caram que todos os picos das cartas-padrão foram indexadas com a estrutura do tipo scheelita 

tetragonal de corpo centrado com o grupo espacial I41/a, no qual ¼ das posições de cátions foi 

substituído por íons Cd2+ enquanto que ½ das posições foi substituído por íons trivalentes de 

praseodímio. Para compensação de carga, ¼ das posições catiônicas ficaram vagos. 

Como complemento das análises para identificação de materiais a partir de difrato-

grama, o método de refinamento Rietveld é empregado para aprimorar os parâmetros de rede 

que compõem o modelo de estrutura cristalina. Zhang et al. (2014) utilizaram a técnica de refi-

namento Rietveld para calcular os parâmetros de rede do SWO a partir do método de síntese de 
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precipitação. Eles encontraram valores para a = 5,416Å e c=11,923Å com parâmetros de confi-

abilidade de cálculo Rwp(%) = 10,59 e Rp(%) = 7,11 considerados como taxa de erro aceitável 

para as condições de análises. 

Outra informação relevante que pode ser adquirido através dos resultados dos difrato-

gramas é o tamanho de cristalito médio da amostra. Shivakumara et al. (2015) calcularam o 

tamanho médio dos cristalitos dos CaWO4, SrWO4 e BaWO4 a partir da equação de Scherrer, 

os valores obtidos foram 32, 33 e 55nm, respectivamente. Os autores compararam os resultados 

da equação de Scherrer com os valores obtidos quando calculados a partir da equação de Wil-

liamson-Hall que considera o efeito da microdeformações de rede em sua fórmula. Ao comparar 

os resultados, observaram que os tamanhos foram bastantes similares, houve apenas uma vari-

ação de ±2nm entre os cálculos evidenciando que a estrutura dos tungstatos sintetizados não 

possuíam microdeformação relevante. 

2.3. Propriedades catalíticas e aplicações 

2.3.1. Gás de síntese 

O gás de síntese é um intermediário químico importante para muitos processos indus-

triais. A necessidade de combustíveis sintéticos está aumentando à medida que a descoberta do 

petróleo se torna cada vez mais difícil e dispendiosa. O gás de síntese pode ser convertido em 

combustíveis líquidos parafínicos através da síntese de Fischer-Tropsch. O gás de síntese, que 

contém monóxido de carbono e hidrogênio, geralmente é produzido através de processos de 

reforma a vapor ou de oxidação parcial. A relação H2/CO produzida pelo vapor altamente en-

dotérmico e a reformagem de CO2 não é adequada para utilização na matéria-prima de síntese 

de metanol e na reação de Fischer-Tropsch. 

2.3.2. Oxidação parcial do metano 

O metano é um composto químico com a fórmula química CH4 (um átomo de carbono 

e quatro átomos de hidrogênio). É o alcano mais simples e principal constituinte do gás natural. 

A abundância relativa de metano na Terra faz com que seja um combustível atraente, embora a 

captura e o armazenamento apresentem desafios devido ao seu estado gasoso em condições 

normais de temperatura e pressão. 



Capítulo 2 – Aspectos Teóricos  28 

 

Rafael Hernandez Damascena dos Passos  Tese de Doutorado 

O metano ou o gás natural é a matéria-prima mais utilizada para a produção comercial 

de hidrogênio. Nos últimos anos, o gás de xisto, devido ao avanço da fraturamento hidráulico, 

também desempenha um papel importante no fornecimento de metano, ampliando significati-

vamente as reservas de gás natural (Chen e Lin, 2015). Isso faz com que a produção de hidro-

gênio do gás natural se torne mais atraente para o desenvolvimento da economia potencial de 

hidrogênio. 

O hidrogênio pode ser extraído do metano através de uma série de técnicas termoquími-

cas, como o processo de reforma a vapor (Delgado et al., 2015), reforma autotérmica (Chen et 

al., 2010), oxidação parcial (Rui et al., 2008; Smit, Sint Annaland, Van e Kuipers, 2004) e 

decomposição termocatalítica (Chen, Liou e Hung, 2013). A oxidação catalítica parcial do me-

tano (CPOM em inglês) é um processo interessante para superar a desvantagem colocada pela 

reação de reforma. As outras vantagens da oxidação parcial do metano são que a reação é ligei-

ramente exotérmica e o tempo de residência é baixo (Zamaniyan et al., 2010). 

Vários autores relatam experimentos para produção de syngas a partir da oxidação ca-

talítica parcial de metano. Basile et al. (2001) utilizaram catalisadores obtidos por calcinação e 

redução de precursores de tipo hidrotalcita de Mg/Al dopada com Ni e/ou Rh para oxidar par-

cialmente o metano. Os autores realizaram os testes catalíticos utilizando um tubo de quartzo 

dentro de um forno que foi mantido à 750ºC. Foi usado uma mistura de gases contendo 

CH4/O2/He na proporção de 2/1/4. A análise dos gases resultantes da reação foi feita por cro-

matografia gasosa. Os resultados da catálise mostraram que os catalisadores apresentaram 

ótima conversão para o CH4 e O2 e apresentaram boa seletividade para os componentes do syn-

gas (CO e H2). 

Os autores observaram que havia uma diferença considerável entre a temperatura do gás 

no início do leito catalítico e a temperatura na superfície da parte inicial do leito catalítico, com 

o auxílio da termografia por infravermelho, puderam constatar que havia uma diferença de cerca 

de 220°C. Tal diferença foi contribuída em grande parte às reações de caráter exotérmico da 

oxidação total e parcial do metano e em menor parte pela baixa eficiência na transferência tér-

mica entre a interface gás-sólido. Posto o problema, considerou-se apenas a temperatura de 

reação desconsiderando o calor adicionado fornecido pela própria reação. Assim, o catalisador 

Mg/Al dopado com Ni obteve melhor desempenho tendo convertido cerca de 77% do metano 

e a seletividade para o CO e H2 foi de 77% e 92%, respectivamente, em uma temperatura média 

de 630°C. 
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Arab et al. (2013) produziram SWO e CWO a partir do método de síntese EDTA-Citrato 

e utilizaram os produtos da síntese como catalisadores na reação de oxidação parcial de metano 

para produção de gás de síntese. Os autores utilizaram um sistema de catálise constituído por 

um reator de quartzo envolvido por um forno tubular horizontal com controle de temperatura 

variando de 450 a 1000°C. Foi evidenciado o efeito catalítico das amostras de tungstatos tanto 

na presença de ar sintético como em atmosfera de argônio. Os autores explicitam duas fontes 

de oxigênio ao metano para promoção da reação de oxidação, quando a reação foi conduzida 

em ar sintético, o oxigênio consumido na reação foi advindo da própria atmosfera. Quando o 

sistema reacional foi conduzido em presença de argônio, a reação de oxidação teve como fonte 

de oxigênio o próprio catalisador. 

2.4. Propriedades elétricas e aplicações 

2.4.1. Vacância de Cátions 

A scheelita trivalente cristaliza numa superestrutura que apresenta várias células unitá-

rias de scheelita primitivas (tipicamente 3 ou 9) dispostas numa supercélula com simetria mo-

noclínica. A estrutura monoclínica resultante tem grandes sítios de cátion distinguidos por um 

ambiente local que consiste em sítios de cátions livres, assim como outros cátions grandes. 

Especificamente, a fórmula empírica resultante é A2□(BO4), onde □ indica uma vacância de 

cátions. A estrutura de defeito mantém o arranjo de empacotamento de scheelita mas com um 

terço da largura do sítios de cátion vago (Brazdil et al., 2015). 

A incorporação de cátions trivalentes no sítio A produz defeitos estruturais como a va-

cância de cátions, a presença de vacância catiônica causa ligeira distorção da rede cristalina em 

torno do íon trivalente (TR3+). Godlewska et al. (2013) produziram molibdato ternário do tipo 

scheelita composto por cádmio e terras raras de estrutura Cd0,25TR0,5□0,25MoO4 onde TR é igual 

a Sm ou Dy e □ representa a vacância de cátions. Os autores produziram o molibdato ternário 

a partir da síntese de estado sólido e foi caracterizado por análise de DRX espectroscopia de 

infravermelho e Raman e através das análises espectroscópicas foi possível identificar a pre-

sença de vacância de cátions na estrutura devido à substituição dos íons Cd2+ por Gd3+. Os 

autores concluem o estudo indicando o promissor uso do material em aplicações como lasers, 

cintiladores e componentes de dispositivos optoeletrônicos ocasionado pela alteração nas pro-

priedades fotoelétricas devido à vacância catiônica. 
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Piątkowska & Tomaszewicz (2016) sintetizaram Pb1-3x□xPr2xWO4 a partir da síntese em 

estado sólido e caracterizados por DTA, DRX e MEV. A produção da solução sólido iniciou a 

partir do composto PbWO4 como matriz pura e o e Pr2(WO4)3 foi adicionado para formação de 

diferentes compostos. O refinamento dos dados de DRX indicou que a solução sólida em estudo 

cristalizou em uma simetria tetragonal centrada no corpo com o grupo espacial I41/a. A adição 

de Pr2(WO4)3 na matriz pura variou entre 0 < x ≤ 0,2222 produzindo um total de 9 compostos. 

Os autores observaram que a substituição de Pb2+ por íons de praseodimínio trivalente (Pr3+) 

causou a aparição de vacâncias catiônicas na estrutura PbWO4. Amostras de Pb1-3x□xPr2xWO4 

não mostram polimorfismo e seu ponto de fusão diminui com o aumento do parâmetro x. 

Observou-se que a deformação da estrutura cristalina provocada pela ausência de cá-

tions nos sítios estruturantes pode incrementar as propriedades físicas dos materiais devido a 

introdução de cátions trivalentes em estruturas do tipo scheelita compostos por cátions bivalen-

tes. 

2.4.2. Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

A Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) é uma poderosa técnica que tra-

balha no domínio de frequência e é fundamentada na aplicação de um estímulo elétrico (contí-

nuo) fixo (uma voltagem ou corrente conhecida) ao eletrodo de trabalho, onde adicionalmente 

é sobreposto outro estímulo elétrico (alternado) de amplitude fixa e frequência variante com o 

tempo. Esta abordagem permite se observar a impedância (resposta) frente a perturbação alter-

nada realizada num extenso intervalo de frequência (Silva, 2013). O quociente entre a resposta 

e a variável de entrada constitui os espectros de impedância que podem ser analisados por sis-

temas não-lineares de mínimos quadrados ajustados em um circuito equivalente (Zhang et al., 

2016). 

A representação básica do método é a interface que pode ser vista como uma combina-

ção de elementos de circuito elétricos passivos, ou seja, circuito que contém elementos resisti-

vos, capacitivos e/ou indutivos. A lei de Ohm é aplicada para determinar a corrente resultante 

quando os elementos do circuito são submetidos à uma corrente alternada. A interpretação das 

medidas de EIE geralmente é feita pela correlação dos dados de impedância com um circuito 

elétrico equivalente que representa os processos físicos que estão ocorrendo no sistema em in-

vestigação ou por meio de gráficos (Ribeiro, Souza e Abrantes, 2015). 
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Um vasto número de processos microscópicos fundamentais ocorre em toda a amostra 

quando ela é eletricamente estimulada e, em conjunto, conduz à resposta elétrica global ao qual 

são considerados o transporte de elétrons através dos condutores eletrônicos, a transferência de 

elétrons nas interfaces eletrodo-eletrólito para ou a partir de espécies atômicas carregadas ou 

não carregadas que se originam dos materiais celulares e seu ambiente atmosférico (reações de 

oxidação ou redução) e o fluxo de átomos carregados ou átomos aglomerados através de defei-

tos no eletrólito (Barsoukov e Macdonald, 2005). 

O fluxo de partículas carregadas (corrente) depende da resistência ôhmica dos eletrodos 

e do eletrólito e nas taxas de reação nas interfaces eletrodo-eletrólito. O fluxo pode ainda ser 

impedido por anomalias de estrutura de banda em quaisquer limites de grão presentes e por 

defeitos pontuais no volume de todos os materiais. Supomos geralmente que as interfaces ele-

trodo-eletrólito são perfeitamente lisas, com uma simples orientação cristalográfica. Porém, na 

realidade, as superfícies tanto do eletrodo quanto do eletrólito são irregulares, cheios de defeitos 

estruturais, circuitos elétricos curtos e abertos, e muitas vezes contêm uma série de espécies 

químicas estrangeiras adsorvidas que influenciam o campo elétrico local (Barsoukov e 

Macdonald, 2005). 

A forma mais comum de aplicar estímulos elétricos para uso em espectroscopia de im-

pedância é medi-la através da aplicação de uma tensão ou corrente de uma única frequência na 

interface e a medição do desvio de fase e da amplitude, ou partes reais e imaginárias da corrente 

resultante a essa frequência usando ou circuito analógico ou a transformada de Fourier rápida 

(Fast Fourier Transform - FFT) para análise da resposta. 

O diagrama de impedância ou diagrama de Nyquist, como é mais conhecido, consiste 

em medidas que representam a grandeza e a direção do vetor de impedância para uma frequên-

cia em particular. O diagrama apresenta um plano complexo (com parte real e imaginário) de 

coordenadas cartesianas, em que se tem na abscissa a parte real (termos resistivos) e na orde-

nada a parte imaginária (termos capacitivos ou indutivos) de tal forma que a impedância global 

é representada pela Equação (2.1). 

 𝒁 = 𝒁′ + 𝒋𝒁" (2.1) 
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Onde 𝑍′ representa a parte real e 𝑍" representa a parte imaginária do valor da impedân-

cia. Os dados de impedância são gerados a partir da variação de frequência em uma dada vol-

tagem e corrente alternada que, no presente caso, alternou entre 1Hz e 1MHz. 

As curvas de Nyquist dos dados de impedância observados ao longo do intervalo de 

temperatura são apresentados sob a forma de impedância imaginário Z"(capacitivo) contra im-

pedância real Z' (resistiva). Para identificar o componente constituinte de um material, diferen-

tes regiões do sistema elétrico são geralmente caracterizadas de acordo com os seus tempos de 

relaxação elétricos por uma resistência paralela e capacitância (RC) para extrair os valores de 

R e C de cada semicírculo nas parcelas de impedância. 

No diagrama de Nyquist pode-se observar as tendências e funções característicos de um 

dispositivo elétrico. A Figura 2.2 apresenta um exemplo de diagrama onde pode-se verificar 

alguns pontos característico desse sistema de análise. A curva mais comum presente nas análi-

ses é a curva em forma de semicírculo indicando os pontos referentes às impedâncias real (𝑍′) 

e imaginária (𝑍") em determinada frequência. Considerando a leitura do gráfico da esquerda 

para a direita, os primeiros pontos são fornecidos pelas frequências mais elevadas e os pontos 

mais distantes da origem do gráfico representam as frequências mais baixas. O ápice da curva 

apresenta a frequência em que se obteve o valor de impedância mais elevada. 

 

Figura 2.2: Representação esquemática do diagrama de Nyquist. 
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A intersecção da curva no ponto de frequência máxima (𝜔 = ∞)com o eixo da impe-

dância 𝑍′ fornece a resistência do eletrólito também associada à resistência de bulk ou da solu-

ção (𝑅𝑆), enquanto que a intersecção da curva no ponto de frequência mínima (𝜔 = 0) com o 

eixo real fornece a resistência de polarização (𝑅𝑝) associada a resistência de transferência de 

carga na interface ou fronteira contato entre grãos no perfil eletrólito-eletrólito ou entre ele-

trodo-eletrólito. Informações triviais podem ser extraídos do diagrama de Nyquist apenas em 

uma simples observação, por exemplo, o diâmetro do arco fornece medidas capacitivas do ma-

terial e seu valor nominal é diretamente proporcional à resistência de polarização, portanto 

quanto maior o diâmetro do arco, maior será a resistência na interface dos cristalitos. 

2.4.3. Circuitos equivalentes 

A partir das medidas de impedância apresentadas no diagrama de Nyquist é possível 

construir um circuito elétrico equivalente, ou seja, um circuito com elementos ou componentes 

elétricos que equivale ao fenômeno de impedância observado, tais componentes podem ser re-

presentados por símbolos como descrito na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Definição e símbolo dos elementos elétricos e suas impedâncias (Santos, 2007). 

Elemento Relação U por I Impedância 

Resistor 𝑈 = 𝐼𝑅      𝑍 = 𝑅 

Capacitor 𝐼 = 𝐶 (
𝑑𝑈

𝑑𝑡
)   𝑍 = 1/𝑗𝜔𝐶 

Indutor 𝑈 = 𝐿 (
𝑑𝐼

𝑑𝑡
)   𝑍 = 𝑗𝜔𝐿 

A impedância não somente determina os elementos de resistência, capacitores e induto-

res, mas também gera deslocamento de fase entre corrente e potencial, que é condicional à 

frequência. A impedância eletroquímica pode ser equacionada como apresentado na Equação 

(2.2): 

 𝒁 = 𝑨(𝒋𝝎)−𝒏 (2.2) 

O elemento de fase constante (CPE, em inglês) pode ser uma resistência ideal quando 

𝐴 = 𝑅 e 𝜑 = 0. Para a Equação (2.2) representar elementos puramente capacitivos, ou seja, 

capacitores ideais, 𝐴 deve ser igual a 1/𝐶 e 𝑛 = 1 e para elementos puramente indutivos, tere-

mos 𝐴 = 𝐿 e 𝑛 = −1. Um tipo de impedância que ocorre em é possível observar o fenômeno 
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de difusão na interface do eletrodo e do material é chamada de impedância de Warburg. Nor-

malmente, esse efeito é observado em baixas frequências entre 10kHz e 0,1Hz e os elementos 

que seguem o modelo de Warburg possuem valor de 𝜑 = 0,5 conforme apresentado na Equação 

(2.3). 

 𝒁𝑾 = 𝝈(𝒋𝝎)
−𝟏

𝟐⁄  (2.3) 

Onde 𝜎 é o coeficiente de Warburg que depende somente do potencial de difusão do 

material e não da frequência. 

Ait ahsaine et al. (2015) apresentaram um estudo de espectroscopia de impedância fases 

policristalina do ZnMoO4, na ocasião os autores observaram o comportamento do molibdato de 

zinco em altas temperaturas através de representações de curvas de Nyquist, o principal objetivo 

foi investigar os efeitos da condutividade na transação de fases em pastilhas de ZnMoO4 sinte-

rizadas. O estudo foi realizado em temperaturas que variavam entre 300 e 700°C sob aplicação 

de corrente alternada com frequência variada de 1 a 107Hz.  

Os autores observaram que entre 300°C e 400°C, as curvas de Nyquist puderam ser 

ajustadas por um único semicírculo associado à condução no núcleo dos grãos de ZnMoO4. 

Acima de 400°C, foi observado uma contribuição diferenciada nas baixas frequências atribuída 

à condição e difusão dos eletrodos. Também apresentaram um modelo de circuito equivalente 

clássico com impedância incluindo elemento de fase constante e resistência em paralelo. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Metodologia de síntese EDTA-Citrato 

Dentre os métodos de síntese de materiais cerâmicos, o método de complexação utili-

zando o agente complexante EDTA combinado com ácido cítrico (citrato) pertencente à cate-

goria sol-gel, foi escolhido como rota de síntese para obtenção dos tungstatos desse trabalho 

devido à simplicidade e resultados satisfatórios que o método apresenta. Sendo assim, a técnica 

será mais bem definida a seguir. 

O método de complexação via EDTA-Citrato é um dos métodos sol-gel existentes que 

possui variações em sua aplicação. Alguns exemplos de autores que trabalharam com o método 

sol-gel foram Pereira et al. (2015), Saikia et al. (2017) e Godini et al. (2014). A técnica utilizada 

para sintetizar os tungstatos binário e ternário nesse trabalho foi descrita por Arab et al. (2013) 

que consiste em usar o mistura entre quantidade adequada de EDTA com o ácido cítrico for-

mando uma agente complexante que permitirá a formação dos tungstatos. 

Mais detalhadamente, a metodologia de síntese via EDTA/Citrato consiste em preparar 

soluções de nitratos de metais, solução de EDTA dissolvido em amônia e solução de ácido 

cítrico em uma razão estequiométrica de 1:1:1,5 que corresponde, respectivamente, a proporção 

de solução de íons metálicos, solução de EDTA e solução de ácido cítrico. O produto resultante 

da síntese é uma solução na forma de gel, o produto surge após a etapa de tratamento térmico. 

3.1.1. Síntese dos tungstatos binários 

Soluções de nitrato de estrôncio [Sr(NO3)2] ou nitrato de cério (III) hexahidratado 

[Ce(NO3)3.6H2O] com concentração de 0,3M foram preparados em 25mL de água deionizada. 

A solução complexante foi preparado em quantidade previamente calculada para formar 0,3M 

de EDTA em 25mL de solução amoniacal 27% em volume. A solução de EDTA foi mantida 

sob agitação e temperatura constante de 40°C auxiliando a diluição do EDTA na solução de 

amônia durante cerca de 10min até formar uma solução homogênea. 
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Ao mesmo tempo, cerca de 1,4g de óxido de tungstênio (WO3) o qual não foi possível 

diluir em água deionizada para formação de solução devido à sua insolubilidade em água, por-

tanto a inserção do WO3 foi feita diretamente à solução de EDTA. Uma solução de ácido cítrico 

foi preparada colocando, em um recipiente, 25mL de água deionizada e quantidade previamente 

calculada de ácido cítrico obtendo assim uma solução com concentração de 0,45M. 

O procedimento de síntese continua com a adição, simultânea, da solução de cátions 

(estrôncio ou cério) e óxido de tungstênio na solução de EDTA sob agitação por mais 10min 

permitindo a total dispersão dos reagentes em solução. Após o tempo de homogeneização, o 

ácido cítrico foi adicionado à solução iniciando assim o processo de complexação dos reagen-

tes, nesse momento a temperatura foi aumentada para 80°C, bem como o pH da solução resul-

tante sendo corrigido para 9 através da adição de solução amoniacal 27% v/v. A correção do 

pH é realizada apenas no início do processo de complexação. 

Para evaporar as substâncias mais voláteis, a solução resultante foi mantida sob agitação 

e à temperatura de 80°C, após cerca de 3h de evaporação, a solução reduziu drasticamente seu 

volume e no fundo do recipiente foi observado a formação de uma substância em forma de gel, 

o qual indica o sucesso do processo de complexação dos reagentes, em seguida, o gel foi levado 

para um forno mufla para o início do tratamento térmico. 

3.1.2. Síntese do tungstato ternário 

A mesma metodologia se aplica tanto na preparação dos tungstatos binários SWO e 

CWO, quanto na produção do tungstato ternário constituído por cátions de estrôncio e cério em 

sua estrutura. Em particular, a metodologia de obtenção do tungstato ternário se diferencia no 

momento da preparação das soluções de nitratos de estrôncio e cério. A diferença está na mis-

tura e homogeneização realizada antes da introdução dos mesmos na solução principal. 

A preparação das soluções individuais de nitrato de estrôncio e de cério foi feita da 

mesma forma como descrito no tópico 3.1.1. Após a diluição total dos nitratos, as duas soluções 

foram diluídas de forma a obter uma única solução. A homogeneização foi feita por agitação 

magnética durante 5min garantindo a máxima mistura do sistema. Esse cuidado no procedi-
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mento do tungstato ternário nos garantiu a obtenção do mesmo sem aparecimento de fase se-

cundárias indesejadas, logicamente, também a proporção dos quantitativos dos nitratos foram 

otimizados para proporcionar a formação monofásica do tungstato. 

Para melhor visualização das etapas de síntese do método ETDA-Citrato implantado 

nesse estudo, o fluxograma presente na Figura 3.1 esquematiza as diferentes etapas envolvidas 

na síntese. 

H2O

Sr(NO3)2 Ce(NO3)3.6H2O

NH4OH

EDTA

Solução catiônicaWO3

T = 40°C 
Agitação

Solução de 
Ácido Cítrico

Gel formado

Controle de pH e temperatura

pH = 9

T = 80°C

Pó calcinado

Temperature calcination

T = 1000°C

t = 5h

 

Figura 3.1: Esquema do método de síntese EDTA-Citrato. 

Para a obtenção dos tungstatos binários, pode-se seguir a rota (a) ou (b) como mostrado 

na Figura 3.1. Enquanto para a produção do tungstato ternário, as duas rotas (a) e (b) devem ser 

seguidas. 

3.1.3. Metodologia de fabricação de membranas 

Para as análises das propriedades elétricas dos tungstatos obtidos pelo método de síntese 

EDTA-Citrato, foi necessário produzir pequenas discos de membranas a partir dos pós obtidos 

a serem analisados conforme protocolo experimental descrito no tópico 3.1. 

As amostras dos pós de tungstatos foram moldadas na forma de discos em uma matriz 

de aço escovado de alta resistência a compressão. O molde da matriz possui um diâmetro de 

(a) (b) 
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13mm e é composto por três partes: base, corpo e pinos de compressão. A base da matriz é 

acoplada ao corpo para proporcionar a estrutura cilíndrica do molde, os pinos de compressão 

são acomodados dentro do molde cilíndrico para facilitar a remoção do disco moldado e auxiliar 

na compressão, pois os mesmos são responsáveis pela transferência da pressão exercida pela 

prensa para as amostras. 

Uma prensa manual uniaxial hidráulica com regulador de pressão foi usada para moldar 

os discos de tungstatos. A pressão exercida sob as amostras foi, em média, de 300MPa com 

durante 15 a 20min. Para auxiliar no adensamento dos pós e também facilitar a retirada as pas-

tilhas do molde, 2 a 3 gotas de etilenoglicol foram adicionadas e bem misturadas as amostras 

de tungstatos em um almofariz de ágata como agente ligante. 

Após a prensagem, as pastilhas dito verdes, ou seja, sem nenhum tratamento térmico 

para coalisão dos grãos, foram removidas do molde com bastante cuidado para não fraturá-las 

e, em seguida, foram inseridas em um forno mufla para a fase de sinterização dos discos.  

A sinterização foi realizada à mesma temperatura de calcinação e com mesma taxa de 

aquecimento, no entanto, o tempo de duração da sinterização foi de 3h. A etapa de sinterização 

obedeceu a mesma cinética de aquecimento e resfriamento apresentada na etapa de calcinação 

ilustrada na Figura 3.2 devido ao uso do mesmo equipamento para o tratamento térmico. 

3.2. Caracterização dos pós 

Para determinar o êxito na obtenção dos materiais após a etapa de calcinação, foi preciso 

fazer análises mais criteriosas no sentido de observar as estruturas cristalinas dos materiais, bem 

como sua morfologia e composição atômica. Para tanto, análises de difração de raios-x (DRX), 

de espectrômetro de energia dispersiva (EDS) e imagens de microscópio eletrônico de trans-

missão (MET) foram feitas. 

3.2.1. Análise termogravimétrica e análise térmica diferencial (TG/DTG) 

Para determinar as melhores condições do tratamento térmico para as amostras de tungs-

tatos recém-saídas do processo de síntese, as amostras em estado de gel foram submetidas à 
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análise termogravimétrica para descobrir o perfil de perda de massa das amostras em razão da 

temperatura, ou seja, análises não-isotérmicas. 

As análises de termogravimetria e termogravimetria derivada (TG/DTG) foram realiza-

das em dois momentos, primeiramente, foram feitas as análises nas amostras dos tungstatos 

binários, pois nesse momento ainda não tínhamos sintetizado o tungstato ternário, portanto as 

análises dos binários foram mais completas abrangendo três taxas de aquecimento diferentes e 

a análise de DTG também foi realizada juntamente com a TG. No segundo momento, foi reali-

zado a análise no tungstato ternário, no entanto, foi possível apenas realizar a medida de TGA 

e em uma única taxa de aquecimento. Por esse motivo, os dados estão um pouco divergentes 

entre si. 

A divergência também está relacionada aos equipamentos utilizados que foram diferen-

tes nos dois momentos. Para a análise dos binários foi utilizado um SDT-Q600 da marca TA 

Instruments, as análises partiram da temperatura ambiente até 1200°C com taxa de aquecimento 

igual a 2, 5 e 10°C.min-1 em atmosfera controla com fluxo de 50mL.min-1 de ar sintético. Para 

a análise de tungstato ternário, o equipamento utilizado foi DTG-60 da marca Shimatzu, a faixa 

de temperatura foi a ambiente até 1000°C com taxa de aquecimento igual a 10°C.min-1 em 

atmosfera controla com fluxo de 50mL.min-1 de nitrogênio. 

Todas as amostras analisadas estavam na forma de gel, ou seja, a amostragem foi reali-

zada após o término da síntese e antes de qualquer tratamento térmico. Cadinho de platina foi 

usado em todas as amostras e, em média, foram pesados cerca de 7mg de amostra para cada 

análise. 

A partir dos dados colhidos nas análises de TG/DTG foi possível estabelecer tempera-

turas de calcinação para as amostras saídas do processo de síntese. O tratamento térmico das 

amostras foi dividido em duas etapas: pré-calcinação e calcinação. A solução gel obtida foi 

submetida a etapa de pré-calcinação. Esse procedimento consiste em inserir a solução gel em 

um forno mufla para eliminar os compostos mais voláteis e desidratar todo material. 

A pré-calcinação foi realizada à temperatura, em média, de 230°C durante 3h para todos 

os tungstatos binários, bem como o tungstato ternário com o objetivo de eliminar os gases vo-

láteis e evitar desperdício de material. A taxa de aquecimento foi fixada em 5°C.min-1 para 
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todas as sínteses, no entanto não foi possível estabelecer uma taxa de resfriamento devido às 

limitações do equipamento (mufla), pois a mesma não possui controle de decréscimo de tem-

peratura. 

Ao término do processo de pré-calcinação, o produto resultante se encontra expandido 

e com coloração preta. O material negro, então, foi submetido ao processo de maceração efetu-

ado através de um almofariz de ágata, após 10min de maceração aproximadamente, o produto 

em pó foi inserido novamente no forno mufla para a etapa de calcinação onde ocorreu a elimi-

nação de toda a matéria orgânica presente, permitindo a formação da fase desejada através da 

restruturação dos arranjos atômicos. 

A temperatura de pré-calcinação corresponde à temperatura encontrada nas análises de 

TG/DTG exatamente próximo ao primeiro patamar de perda de massa conforme pode ser ob-

servado no tópico 4.1. O processo de pré-tratamento térmico é essencial para o bom andamento 

do protocolo de obtenção dos tungstatos haja visto que durante o procedimento, o volume de 

material pré-calcinado aumenta consideravelmente devido à formação de bolhas em consequên-

cia da liberação de gases conforme há o aumento da temperatura no forno até o patamar esta-

belecido pela análise de TG/DTG. O rendimento da reação também poderá ser afetado pelo pré-

tratamento, pois evita a perda de material pré-tratado proveniente do aumento de volume que 

consequentemente poderá sair do cadinho. 

 

Figura 3.2: Representação do perfil de controle da temperatura de (a) pré-calcinação e (b) calcinação. 

A temperatura de calcinação variou entre 600 e 1000°C de acordo com os perfis obtidos 

nas análises de TG/DTG. Em todos os procedimentos, o tempo de calcinação foi fixado em 5h, 

tempo que se mostrou suficiente para eliminação das fases secundárias das amostras. 
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Após o término do tempo de calcinação, a resistência de aquecimento da mufla foi ape-

nas desligada fazendo com que a temperatura baixasse conforme a inércia do forno. A Figura 

3.2 ilustra os perfis da temperatura de aquecimento e resfriamento para o processo de pré-cal-

cinação e calcinação. 

Após a etapa de calcinação do tratamento térmico, foi obtido material com massa média 

de 1,70g, cerca de 70% de rendimento, e coloração que variava do branco para o SWO e ama-

relo para o CWO, já o tungstato ternário SCWO obteve coloração branco-amarelado. 

3.2.2. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) é uma técnica de microscopia em que 

um feixe de elétrons é transmitido através de uma amostra para formar uma imagem que é 

gerada a partir da interação dos elétrons com a amostra à medida que o feixe é transmitido 

através da mesma. 

Esta microscopia permite estudar a distribuição do tamanho de cristalitos em função de 

seus respectivos métodos de preparação, da mesma forma que a composição química, cristalito 

em cristalito. A difração eletrônica permite estudar eventuais alterações na estrutura cristalina 

entre os diferentes cristalitos de forma a obter informações morfológicas, estruturais e química 

de uma amostra de material em escala nanométrica. A distribuição catiônica e de eventuais 

defeitos ou deslocamentos atômicos podem ser revelados através da microscopia de alta reso-

lução. 

A aquisição de imagens em baixa e alta resolução dos pós binário e ternário, bem como 

a análise da composição química dos mesmos foram realizadas em um microscópio eletrônico 

de transmissão FEI Tecnai G2 operando a 200KV acoplado a um espectrômetro de energia 

dispersiva (EDS). A resolução ponto por ponto deste microscópio é de 0,25nm e somente os 

elétrons difratados com ângulos θ<1° são coletados. Os fatores de difusão de átomos ou cátions 

pesados são muito mais importantes do que aqueles átomos mais leves, um cristalito constituído 

de átomos leves aparecerá mais claro do que um cristalito constituído de átomos mais pesados. 

Para a realização da análise no MET, pequena quantidade de tungstato foi colocada em 

um mini almofariz de ágata e álcool etílico puro foi adicionado com o intuito de dispersar ao 
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máximo as partículas de tungstato. A maceração da amostra auxiliou na desagregação das par-

tículas que insistia em se manter unidas. Logo em seguida, a amostra dispersa em álcool foi 

colocada em um bécker e por sua vez foi introduzido em um dispersor ultrassônico durante 2-

3 min em média para garantir a efetiva dispersão das partículas. Após o processo de dispersão, 

um conta-gotas foi utilizado para recuperar um pouco da solução e gotejar em uma minúscula 

grade. Com o tempo, o álcool evapora e apenas as partículas de tungstatos ficam aderidas à 

grade. 

Inúmeras imagens foram feitas das amostras dos tungstatos binários e ternário a fim de 

calcular o tamanho médio dos cristalitos, bem como fazer a média da composição química de 

composto. Em média, 300 cristalitos foram medidos e analisados para obtenção da distribuição 

média de tamanho de cristalitos ajustadas através distribuição normal ou gaussiana usando pla-

nilha eletrônica. As imagens geradas pelo MET foram tratadas no programa Gatan Digital Mi-

crograph. 

3.2.3. Difração de raios-X (DRX) e Refinamento da estrutura cristalina 

A difração de raios-X (DRX) é uma técnica analítica rápida e não destrutiva, usada prin-

cipalmente para a identificação de fase de um material cristalino o qual pode fornecer informa-

ções sobre a estrutura atômica e molecular de um cristal. 

As medidas de difração de raios-X nas amostras dos tungstatos foram realizadas em um 

difratômetro Empyrean (PANalytical) equipado com emissor de radiação de cobre (CuKα = 

1,5406Ǻ). As medições foram feitas com passo de 0,02° e uma velocidade de leitura de 1min-

1. A faixa de 2θ foi analisado de 10 a 80 com as condições de emissão nominais (tensão 

VRX/corrente IRX) foram 45kV/35mA. As amostras foram preparadas e colocadas em porta-

amostras específicos do equipamento, as análises duraram entre 30 a 40min e os dados resul-

tantes foram refinados a partir da técnica de Rietveld. 

Rietveld (1966) desenvolveu um método que pode ser aplicado em dados de raios-X e 

que consiste em ajustar uma curva teórica aos picos do difratograma experimental de modo a 

reduzir a diferença entre os dados experimentais e os dados calculados através do método inte-

rativo dos mínimos quadrados. Para aplicar o método de Rietveld aos dados experimentais, foi 
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utilizado o programa FullProf com o intuito de calcular o perfil dos picos experimentais e assim 

determinar os parâmetros da estrutura cristalina dos tungstatos. 

A utilização desta técnica permitiu a identificação da estrutura cristalina dos produtos 

da síntese e os valores da medida do tamanho médio de cristalitos pela integração da largura de 

meia altura dos picos mais relevantes (FWHM) aplicados nas equações de Scherrer (3.1) e Wil-

liamson-Hall (3.2). 

 
𝐷 =

𝜆

𝛽cos𝜃
 (3.1) 

Onde 𝐷 é o tamanho do cristalito; 𝑘 é um fator de forma adimensional, com um valor 

próximo à unidade, mas varia com a forma real do cristalito; 𝜆 é o comprimento de onda do 

raio refratado, normalmente corresponde ao comprimento de onda do cobre (Cu=1,54056nm); 

𝛽 é medida da largura à meia altura dos picos mais intensos dado em radianos e θ é o ângulo 

de Bragg. A Equação (3.2) calcula o tamanho do cristalito para cada pico correspondente à 

refração do um plano cristalográfico e, portanto, para obter um valor que represente os princi-

pais picos encontrados na amostra é calculado a média. 

Para partículas nanométricas deve-se considerar as tensões da estrutura cristalina, e para 

tanto, deve-se incluir o efeito da microdeformação na equação de Scherrer, desta forma surge 

uma modificação da equação que se transforma na equação de Williamson-Hall (Williamson e 

Hall, 1953). 

 

𝜷𝒄𝒐𝒔𝜽 =
𝝀

𝑫
+ 𝟒𝜺𝒔𝒆𝒏𝜽 

(3.2) 

As estruturas cristalinas dos tungstatos binários foram determinados por comparação 

com outros dados experimentais pesquisados na literatura. Informações sobre aspectos físicos 

da estrutura de um material cristalino são armazenados em um banco de dados cristalográficos 

no formato digital (.cif) que reúne várias informações sobre a estrutura cristalina do material. 

O banco de dados acessado para adquirir as cartas-padrão dos tungstatos foi o Inorganic Crystal 

Structure Database (ICSD). 
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3.3. Análise das propriedades catalíticas 

As propriedades catalíticas como taxa de conversão e cinética da reação foam determi-

nadas por um conjunto de equipamentos montados no laboratório IM2NP. O sistema é com-

posto por um reator PFR horizontal feito de quartzo inserido em um forno tubular com controle 

de temperatura Carbolite TZF 12, a entrada dos gases reagentes é manipulada por controladores 

volumétricos da marca MKS Instruments que fazem adequação da vazão dos gases para o inte-

rior do reator. Os catalisadores na forma de pó são suportados por lã de quartzo e depositados 

na parte central do reator PRF. Os gases resultantes da reação heterogênea são analisados atra-

vés de um sistema integrado de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

da Bruker que registra a composição da corrente de saída do reator, sendo possível avaliar o 

consumo, conversão da reação e seletividade dos catalisadores. 

A análise das propriedades catalíticas teve início ao inserir determinada quantidade de 

catalisador em pó no interior do reator tubular, em seguida, ocorre um processo de regeneração 

do catalisador para eliminar os possíveis gases adsorvidos na superfície do mesmo, trata-se de 

purgar ar sintético a pressão atmosférica por um certo período de tempo sob temperatura ele-

vada (até 1000°C a depender da natureza do catalisador). Após a purga, os controladores são 

ajustados para manter o fluxo dos gases constantes de tal forma que as vazões combinadas 

definam as concentrações de CH4 e de ar sintético (80% N2 e 20% O2) dentro do reator. Desta 

forma pode-se avaliar a taxa de conversão do CH4 em gás de síntese (CO e H2) perante a pre-

sença do catalisador e em várias temperaturas até a observação da conversão total do gás me-

tano. 

Três parâmetros do sistema reacional foram variados os quais são a temperatura do 

forno, considerada como a temperatura de reação, a concentração inicial de metano e o tipo de 

catalisador. A temperatura de reação variou entre 600 e 700°C com incremento de 25°C, a 

concentração inicial de metano levou em consideração a estequiometria de reação para a oxi-

dação total e parcial, ou seja, corrente rica em oxigênio e corrente pobre em oxigênio e, final-

mente, o tipo de catalisador que alternou entre o SWO, CWO e SCWO. 

Reação de Oxidação Total ⟹ 𝐶𝐻4 + (2)𝑂2 → 𝐶𝑂2 + (2)𝐻2𝑂 (3.3) 

Reação de Oxidação Parcial ⟹ 𝐶𝐻4 + (0,5)𝑂2 → 𝐶𝑂 + (2)𝐻2 (3.4) 
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O tempo de cada experimento foi em média 1h30min sendo contado a partir da abertura 

das válvulas de controle dos gases de entrada até o tempo em que pôde-se observar o limite de 

conversão associado a quantidade de catalisador introduzido no reator. A reação foi considerada 

estabilizada quando ficou evidente a formação de um patamar na análise dos componentes de 

saída no FTIR, ou seja, após a passagem do estado transiente para o estado estacionário do 

sistema reacional. Uma medição era feita a cada 30s e o resultado se apresentava na forma de 

um gráfico onde mostrava o espectro com as bandas de comprimento de onda absorvidas pelos 

gases resultantes.  

No primeiro momento de análise, as quantidades mensuradas de CH4, CO2 e CO não 

possuem valor, isto é, são iguais a zero. Isso ocorre devido ao tempo percorrido pelos gases 

desde a abertura da válvula até o início da detecção no FTIR, tempo esse chamado de tempo 

morto. A partir do início da detecção observa-se a zona do estado transiente que dura entre 45 

a 60min, após a estabilização da passagem dos gases é observado a zona de estado estacionário 

onde se encontra o limite de saturação do sistema reacional e, portanto, é nessa região que é 

tomada a medida de conversão dos gases de interesse. 

Nota-se que apenas os gases CH4, CO2 e CO são mensurados ao passo que existem 

outros gases que também ou fazem parte da reação ou são tratados com inerte como o caso no 

N2 que acessa o meio reacional devido ao uso de ar sintético como reagente. Tal como o N2, o 

O2 e H2 não são possíveis de mensurar por causa das limitações da técnica de análise, gases dito 

simples, ou seja, que possuem ligação monoatômico não são detectados pelo FTIR. Um espec-

trômetro de massa foi acoplado ao sistema reacional, mais precisamente, na saída do FTIR para 

tenta mensurar os demais gases não detectados com o intuito de servir como técnica comple-

mentar ao FTIR, no entanto, as tentativas não foram bem-sucedidas devido diversos motivos 

dentre eles se destaca a diferença entre o tempo de resposta na análise, enquanto que o FTIR 

tem o seu resultado apresentado quase que instantaneamente, o espectrômetro de massa possui 

um retardo na entrega da resposta. Essas peculiaridades são atribuídas à natureza de cada téc-

nica aplicada, nada diz respeito à efetividade de análise visto que ambas as técnicas são muito 

utilizadas para diversos fins. 

O último composto que não teve suas quantidades mensuradas foi a água, a técnica FTIR 

consegue detectar a presença de água, porém sua medida é muito imprecisa devido à conden-

sação da mesma na saída do reator e essa água condensada não é mensurada pelo detector haja 
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visto que apenas a água na forma de vapor é mensurada. Mesmo que toda a água fosse detectada 

e mensurada, essa prática não seria adotada pelo perigo da condensação de água dentro da célula 

analítica ocasionando erro na leitura do detector. Por esses motivos, foram medidas e analisadas 

apenas os gases com presença de carbono em sua composição. 

3.4. Análise das propriedades elétricas 

As análises das propriedades elétricas foram conduzidas para determinar a energia de 

ativação do catalisador em diferentes condições de temperatura e sob a ação de diferentes cor-

rentes elétricas. A aplicação da corrente alternada ou contínua forneceu diferentes medições de 

impedância do material que foram expressos em gráficos. Para as medições de corrente alter-

nada, as informações obtidas mostram a impedância real em relação a impedância imaginária, 

desta forma foi possível delinear o diagrama de Nyquist para cada amostra analisada. 

As amostras de tungstatos foram moldadas na forma de discos em uma matriz de aço 

escovado de alta resistência a compressão, o molde da matriz possui um diâmetro de, aproxi-

madamente, 13mm e é composto por três partes: base, corpo e pinos de compressão. A base da 

matriz é acoplada ao corpo para proporcionar a estrutura cilíndrica do molde, os pinos de com-

pressão são acomodados dentro do molde cilíndrico para facilitar a remoção do disco moldado 

e auxiliar na compressão, pois os mesmos são responsáveis pela transferência da pressão exer-

cida pela prensa para as amostras. Uma prensa uniaxial hidráulica com regulador de pressão foi 

usada para moldar os discos de tungstatos. Após a prensagem, os discos dito verdes, ou seja, 

sem nenhum tratamento térmico para coalisão dos grãos, foram inseridos em um forno mufla 

para a fase de sinterização dos discos. 

A sinterização foi realizada à mesma temperatura de calcinação e com mesma taxa de 

aquecimento, no entanto, o tempo de duração da sinterização foi de 3h. A etapa de sinterização 

obedeceu a mesma cinética de aquecimento e resfriamento apresentada para as etapas de pré-

calcinação e calcinação ilustrada na Figura 3.2. 

O sistema de medição das propriedades elétricas é composto por uma célula cerâmica 

contendo eletrodos de platina, forno tubular horizontal e módulo de medição de impedância. A 

célula cerâmica possui cerca de 30cm de comprimento e 8cm de diâmetro, dentro da célula há 

um sistema com molas para fixar a pastilha junto aos eletrodos de platina. Cada eletrodo foi 



Capítulo 3 – Metodologia  48 

 

Rafael Hernandez Damascena dos Passos  Tese de Doutorado 

posicionado nas faces cilíndricas da amostra de forma a maximizar o contato entre a pastilha e 

o eletrodo, quanto mais plana a superfície da amostra e do eletrodo melhor será o contato entre 

as interfaces.  

O contato deverá ser o melhor possível para que o resultado represente bem o valor real. 

Nesse esquema de acomodação da amostra na célula cerâmica, a pastilha fecha o circuito elé-

trico entre os eletrodos e o módulo, desta forma a pastilha cria resistência a passagem da cor-

rente elétrica assim a impedância pode ser mensurada. 

O módulo usado no sistema de medição de propriedades elétricas é o Solartron Analyti-

cal Modulab® XM MTS da Ametek. Os eletrodos são ligados ao equipamento por fios de pla-

tina, o forno tubular horizontal da Carbolite CTF-12 com controle de temperatura é acoplado 

ao módulo de modo que as temperaturas possam ser configuradas pelo Modulab MTS software 

assim como toda a programação do experimento. 

3.5. Sobre a montagem de reator a membrana 

O princípio básico do reator a membrana está associado ao fenômeno de difusão de 

gases em elementos sólidos permeáveis possibilitando o processo de separação entre gases. O 

funcionamento lembra os princípios de filtragem, no entanto, no caso de permeação em mem-

branas sólidas compostos por óxidos, o mecanismo de difusão é o princípio predominante no 

processo de separação. 

Pode-se dividir o sistema operacional do reator a membrana em três setores distintos: o 

primeiro setor é caracterizado pelo controle de entrada dos gases reagentes e inertes, o segundo 

setor consiste no reator propriamente dito e o terceiro setor está associado aos instrumentos 

analíticos do sistema. 

A parte inicial é caracterizado por possuir um sistema de controle de vazão dos gases 

reagentes, bem como válvulas e indicadores de pressão. Para a configuração de entrada de rea-

gentes, foram escolhidos 06 (seis) gases os quais estão apresentados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Gases participantes do sistema operacional do reator a membrana e suas funcionalidades. 

GÁS DESCRIÇÃO DO USO 

Hidrogênio Usado como gás de referência no cromatógrafo 

Metano Reagente principal usado na reação de oxidação parcial 
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Ar sintético 
Usado como reagente e também no sistema pneumático de aciona-

mento de válvulas do cromatógrafo 

Oxigênio Reagente oxidante 

Argônio Gás inerte usado para diluir os reagentes 

Hélio Gás de arraste usado na coluna cromatográfica 

Os gases foram acondicionados em cilindros de 10m³ e armazenados em local adequado, 

tubulações de ¼” de aço inox foram usados para conectar os cilindros de gases até as válvulas 

de controle assim como todas as tubulações utilizadas na montagem do sistema foram de diâ-

metro ¼” feito de aço inox. O painel de válvulas presente no primeiro setor do sistema possui 

as válvulas de controle de pressão, bem como as válvulas de controle de vazão de entrada de 

gases e indicadores que informa o valor de pressão na entrada e na saída do reator. A Figura 

3.3 apresenta a representação da parte de entrada dos gases e com os elementos descritos acima. 

               

Figura 3.3: (a) ilustração do painel de válvulas de pressão e (b) ilustração do painel de válvulas de controle. 

O sistema possui duas válvulas de controle de vazão que possui interface computacional, 

isto é, pode-se configurar a vazão de cada controlador via software, as válvulas mencionadas 

controlam a vazão dos gases de entrada do topo do reator, ou seja, uma válvula controla a vazão 

do metano e a outra controla a vazão do argônio. A precisão no controle dessas vazões é reque-

rida devida ao rigoroso controle da concentração de metano na entrada do reator. Essa variável 

é de extrema importância para os experimentos. 

(a) (b) 
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As válvulas que controlam a vazão dos gases da base do reator são manuais sem nenhum 

tipo de automação, não necessidade de rigor no controle da vazão da base, apenas há a preocu-

pação de manutenção da pressão do sistema. Os gases hidrogênio e hélio são apenas para con-

sumo e funcionamento do cromatógrafo, os mesmos não participam como reagentes. O hidro-

gênio é o gás de referência aos detectores e hélio é o gás usado no transporte das amostras pela 

coluna cromatográfica, também é chamada de gás de arraste. 

A segunda parte do sistema operacional do reator a membrana consiste em um reator de 

aço refratário constituído de dois tubos concêntricos interligados por uma membrana sob forma 

de disco de diâmetro em torno de 13mm. A espessura da membrana poderá variar entre 1 e 

2mm dependendo da resistência mecânica do material. O tubo externo possui diâmetro de 14 

mm e comprimento total entre 30 e 40cm. O tubo interno possui diâmetro de 3mm e compri-

mento entre 20 e 25cm. 

 

Figura 3.4: Esquema do fluxo de gases no interior do reator. 

O tubo concêntrico externo é composto de duas partes que se conectam através de ros-

queamento entre si, a parte inferior do tudo externo suporta o disco da membrana na extremi-

dade superior fixado através de um selante organometálico, de tal forma que quando as duas 

partes do tudo externo são conectadas, a membrana fica fixada ao centro do comprimento total 
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do tubo. O tubo concêntrico interno também é composto por duas partes, no entanto as extre-

midades do tubo interno ficam localizadas entre a membrana e, portanto, não são conectadas A 

parte inferior do tubo interno permite a passagem do ar sintético ou oxigênio, dependendo da 

configuração, até a membrana, enquanto que a parte superior do tubo interno permite a entrada 

da mistura de hidrocarboneto e inerte. 

Tanto na base quanto no topo do reator há entrada e saída de gases. Na base entra gases 

ricos em oxigênio, como o ar sintético ou mesmo o próprio oxigênio puro, após a transferência 

de oxigênio para o topo do reator através da permeação pela membrana, os gases agora pobres 

em oxigênio saem também pela base podendo ser analisados pelo cromatógrafo. No topo do 

reator entra o hidrocarboneto (metano) mais o gás inerte (argônio), essa mistura então entra em 

contato com o oxigênio permeado com o intuito de promover a reação de oxidação parcial do 

metano. Os gases resultantes da reação saem também pelo topo do reator para serem analisados 

no cromatógrafo. 

 

Figura 3.5: Ilustração representativa do sistema operacional do reator a membrana. 

Os gases do topo e da base são mantidos sob um gradiente de pressão para favorecer a 

difusão do gás oxigênio através da membrana, ou seja, a pressão na base do reator deverá ser 
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maior que a pressão no topo. Há um limite de aplicação do gradiente de pressão devido à resis-

tência mecânica da membrana, podemos chamar de gradiente de ruptura a diferença máxima 

entre as pressões da base e do topo do reator em que a membrana pode suportar antes de romper. 

O sistema operacional do reator também é composto por um forno tubular vertical Carbolite 

VST-1200 com controle de temperatura ao qual envolve o reator. 

A terceira parte do sistema consiste de um cromatógrafo Varian 3800 CG equipado com 

controladores TCD (Thermal Condutivity Detector) e FID (Flame Ionizatoin Detector) e aco-

plado sistema de aquisição de dados via computador. Os gases resultantes da reação são direci-

onados para a entrada analítica do cromatógrafo, tanto o TCD quanto o FID podem ser utiliza-

dos para fazer a detecção dos gases. Para os gases de saída da base do reator, apenas está dis-

ponível o TCD, a configuração para análise dos gases está sujeita a composição do gás a ser 

analisado. Os dois detectores podem analisar ao mesmo tempo, ou seja, pode-se monitorar a 

composição de saída do topo e da base juntos. 

A coluna cromatográfica é específica para cada tipo de mistura de gases, quando se 

analisa a corrente de saída do topo, normalmente, utiliza-se uma coluna capilar devido a quan-

tidade de compostos gerados na reação, por outro lado, na corrente de saída da base pode ser 

usada uma coluna empacotada. Como já foi dito, a configuração dependerá dos gases a serem 

detectados. As informações advindas dos detectores são enviadas e interpretadas pelo software 

Star Workstation versão 6.41, o mesmo permite configurar o tempo de injeção de amostras para 

análise, bem como inserir o tempo de retenção de cada gás na coluna cromatográfica. 

A montagem do sistema foi concluída durante o período do doutorado e a configuração 

final pode ser visualizada na Figura 3.5. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Análise térmica dos tungstatos 

As análises termogravimétricas foram feitas com objetivo de determinar a temperatura 

de calcinação para o tratamento térmico das amostras. Para eliminar parâmetros variáveis que 

poderiam influenciar na formação do produto pós-tratamento, foi realizado estudo para verificar 

a influência da taxa de aquecimento na temperatura de calcinação, assim como na estrutura final 

do material. 

Para cada amostra de tungstatos binários foram realizadas três análises termogravimé-

tricas com taxas de aquecimento distintas (2, 5 e 10ºC.min-1) e para todos, a faixa de temperatura 

foi de 25°C à 1200ºC. Juntamente a análise termogravimétrica que avalia a perda de massa do 

material com o aumento da temperatura, também foi analisado a derivação do percentual de 

perda de massa em relação à temperatura denominada Diferencial Termogravimétrica (DTG). 

A Figura 4.1 apresenta as curvas TG e DTG para o SWO nas três taxas de aquecimento estu-

dado. 

 

Figura 4.1: Curvas TG/DTG para a decomposição do precursor gel de SWO em diferentes taxas de aque-

cimento (2, 5 e 10ºC.min-1
). 

A partir da análise da Figura 4.1, foi possível observar que houve uma redução nas tem-

peraturas de decomposição do material quando a taxa de aquecimento foi diminuída, ou seja, a 
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temperatura de decomposição é diretamente proporcional à variação da razão ou taxa de aque-

cimento. Esse comportamento relacionado ao efeito da taxa de aquecimento provoca uma vari-

ação acentuada típica nas temperaturas de decomposição aparentes, bem como na temperatura 

na qual a reação se completa (Ionashiro, 2004). 

Pôde-se observar também na Figura 4.1 que existem três zonas distintas de perda de 

massa associados efeitos endotérmicos. Verificando a zona (I) do gráfico, observou-se que as 

linhas contínuas referentes à TG sofreram um acentuado declínio que correspondeu a cerca de 

33% em média de perda da massa inicial. Na mesma zona, as linhas tracejadas que representam 

os dados da taxa de perda de massa (DTG) mostraram a máxima velocidade de perda represen-

tada pela formação do pico inverso em torno do valor médio de temperatura de 189°C. A reação 

associada ao efeito endotérmico da zona (I) foi atribuída à reação de desidratação, bem como a 

eliminação de outros gases voláteis, a água e a amônia contidas na amostra foram eliminadas 

em uma só etapa compreendido na faixa de temperatura entre 100 e 280°C. 

Na zona (II) ocorreu perda de massa correspondente a aproximadamente 20% em média, 

a inclinação da curva TG ficou menos acentuada quando comparamos com as curvas da zona 

(I), houve uma suavização do declive da curva, tal efeito foi observado no intervalo aproximado 

dentre 280 e 480°C. Verificou-se que as curvas de DTG na zona (II) apresentaram velocidade 

de perda menos acentuada seguindo a tendência das curvas TGA com temperatura de perda 

média em 371°C. Esse processo está associado a formação de CO2 a partir da decomposição da 

matéria orgânica proveniente do EDTA e demais reagentes orgânicos. 

Complementando as observações das zonas de análise da Figura 4.1, constatou-se na 

zona (III) que a perda de massa média entre as três curvas de TG em diferentes taxas de aque-

cimento ficou em 26%. A perda ocorreu em uma faixa de temperatura de 480 a 600°C, obser-

vou-se que houve a reação de cristalização do material desejado, momento em que são elimi-

nadas as impurezas e as fases secundários na forma de óxidos simples, CO2 e demais gases. As 

curvas de DTG da zona (III) mostraram intensa atividade durante a reação, houve significativa 

perda de massa em um intervalo de temperatura. Após esse último período de transição de fase, 

observou-se que houve a estabilização da quantidade da massa do material remanescente em 

detrimento ao aumento da temperatura indicando que a temperatura de calcinação para obten-

ção de um material cristalino se deu a partir de 600ºC para o SWO. 
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As mesmas análises foram realizadas nas amostras de CWO, o precursor em forma de 

gel, após a síntese via método EDTA-Citrato, foi encaminhado para as análises de TG/DTG em 

diferentes taxas de aquecimento. Ao observarmos a Figura 4.2, vimos todas as curvas de 

TG/DTG compiladas em um só gráfico para melhor compararmos as perdas de massa do pre-

cursor de CWO em relação a variação de temperatura. No primeiro momento, verificou-se que 

a defasagem da temperatura de decomposição do material quando variamos a taxa de aqueci-

mento, assim como ocorreu com o SWO. Esse efeito ocorre naturalmente devido ao processo 

de análise não-isotérmica ou dinâmica em que os precursores de tungstatos foram submetidos. 

 

Figura 4.2: Curvas TG/DTG para a decomposição do precursor gel de CWO em diferentes taxas de aque-

cimento (2, 5 e 10ºC.min-1
). 

Da mesma forma como visto nas análises do SWO, também foi possível dividir as etapas 

de perda de massa do CWO em três momentos distintos. Na zona (I) observou-se curvas de TG 

com declives acentuados com perda de massa de 41% em média. Quando comparamos a per-

centagem média de perda entre o CWO e o SWO na mesma etapa, podemos verificar um au-

mento de 33% para 41% em média, uma diferença de 8% entre ambos. Apesar dos dois mate-

riais terem sido sintetizados com o mesmo método e com todos os procedimentos iguais foi 

observado essa diferença na etapa atribuída à região de temperatura entre 100 e 280°C onde 

ocorre a reação de desidratação e eliminação de gases voláteis. Assim podemos concluir que 

durante o processo de formação da solução gel do CWO, houve a retenção de uma maior quan-

tidade de água dentro de sua estrutura. 

-0,5

-0,45

-0,4

-0,35

-0,3

-0,25

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

D
er

iv
. 
d

o
 p

er
ce

n
tu

al
 d

e 
m

as
sa

 (
%

/°
C

)

P
er

ce
n

tu
al

 d
e 

P
er

d
a 

d
e 

M
as

sa
 (

%
)

Temperatura (°C)

(I) 

(II) 

(III) 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões  57 

 

Rafael Hernandez Damascena dos Passos  Tese de Doutorado 

As curvas de DTG da zona (I) apresentaram a máxima velocidade de perda na tempera-

tura de 191°C em média, compatível com o mesmo valor encontrado na mesma zona (I) do 

SWO. Analisando a zona (II), observou-se o mesmo comportamento visto na zona (II) do SWO 

que consistiu em uma perda de massa média de 18% entre 280 e 480°C, a velocidade máxima 

média de reação foi obtida em 356°C e foi associada a decomposição da matéria contida na 

solução eliminando assim gases como o CO2. 

A zona (III) da Figura 4.2 apresentou uma particularidade ao final do processo de calci-

nação do CWO à taxa de aquecimento de 5 e 10°C.min-1. Houve o surgimento de mais uma 

etapa de perda de massa ao qual criou um pequeno patamar ao término do processo próximo a 

temperatura de 600°C. Todavia, para efeitos de análise e considerando que o efeito da perda de 

massa se equivale ao ocorrido na etapa anterior ainda compreendida na zona (III), a análise foi 

simplificada considerando toda a zona como um único processo de perda de massa. Assim 

sendo, constatou-se que a perda de massa média entre as três curvas de TG ficou em 21%. A 

perda ocorreu em uma faixa de temperatura de 480 a 650°C sugerindo a formação e cristaliza-

ção do material desejado. As curvas de DTG da zona (III) mostraram intensa atividade durante 

a reação de cristalização com velocidade média máxima em 530°C. 

 

Figura 4.3: Curvas TGA/DTA para a decomposição do precursor gel de SCWO com taxa de aquecimento 

5ºC.min-1. 

Como citado anteriormente, a TGA do tungstato ternário apresenta pequena diferença 

quando comparamos os gráficos dos tungstatos binários, no entanto sem efeito significativo. A 

Figura 4.3 apresenta as curvas TGA e DTA para o SCWO, a linha preta mostra o percentual de 
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perda de massa enquanto que a linha vermelha mostra a variação do DTA ambos em relação ao 

aumento da temperatura. 

A principal diferença entre as análises dos binários e o ternário está na temperatura de 

estabilização da massa, podemos visualizar na Figura 4.3 que em torno de 900°C foi observado 

o patamar de estabilidade da massa diferentemente dos resultados obtidos pelos binários que 

apresentaram estabilidade térmica, ou seja, patamar onde não há mais perda de massa em fun-

ção da temperatura, em torno de 600°C. Essa observação não altera, em princípio, os resultados 

do tratamento térmico realizado no tungstato ternário, pois a temperatura utilizada para calcinar 

foi 1000°C, nessa temperatura não há mudança na pesagem observada na análise da TG. O 

motivo de manter a temperatura de 1000°C será explicada mais adiante. 

4.2. Caracterização dos tungstatos 

Um dos principais métodos analíticos para identificação de materiais é a metodologia 

de difração de raios-x, esse método foi utilizado nas amostras de tungstatos binários, bem como 

no tungstato ternário para determinação dos planos cristalográficos pertencentes a cada mate-

rial. Durante a fase de obtenção dos materiais de interesse, várias análises de DRX foram rea-

lizadas, no entanto, apenas os melhores resultados serão apresentados como referência. Por-

tanto, após a etapa de tratamento térmico, os materiais obtidos foram submetidos, primeira-

mente, a análises de DRX e resultados mais pertinentes estão apresentados a seguir. 

4.2.1. Análise por difração de raios-X dos binários 

Análises de DRX foram realizados em três amostras de cada material em temperaturas 

de calcinação distintas que corresponde à temperatura inicial (600°C), temperatura um pouco 

após o início do patamar de massa contínua (700°C) e temperatura de segurança (1000°C) cos-

tumeiramente utilizada para sintetizar as amostras de tungstatos. 

A Figura 4.4 apresenta o comparativo dos difratogramas de amostras de SWO calcina-

dos à 600°C, 700°C e 1000°C. É possível observar que foi obtido picos bem definidos sugerindo 

a boa cristalização das amostras, todos os picos encontrados fazem parte da composição do 

SWO evidenciando assim a ausência de formação de composições secundárias ou indesejáveis, 

dessa forma, tanto o método de síntese quanto o tratamento térmico foram satisfatórios e pro-

duziram SWO sem impurezas. O difratograma do SWO à 1000°C possui, aparentemente, mais 

ruídos que os demais difratogramas, isso ocorreu devido à diferença na intensidade das análises, 
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a amostra de SWO 1000°C foi analisada com 10 vezes menos intensidade que as outras amos-

tras. No entanto, o resultado foi o mesmo apenas o difratograma da amostra SWO 1000°C per-

maneceu com menos resolução e, consequentemente, mais ruído. 

10 20 30 40 50 60 70

  

2 (°)

 SWO 600°C

 SWO 700°C

 SWO 1000°C

 
Figura 4.4: Comparativo das análises de DRX do SWO calcinados a 600°C, 700°C e 1000°C. 

Corroborando com a análise de TG/DTG realizado para o SWO que indicou a ausência 

de perda de massa a partir de 600°C para as três taxas de aquecimento testados, as análises de 

DRX das amostras de SWO apresentaram ótima cristalização conforme visto na Figura 4.4 pela 

difratogramas com picos bem definidos. Considerando que nos experimentos para observação 

da atividade catalítica do SWO, bem como a determinação das propriedades elétricas, as expe-

rimentações foram realizadas em temperaturas variadas que podem chegar a 900°C, foi deci-

dido utilizar as amostras calcinadas à 1000°C para evitar a influência das mesmas nos resultados 

observados. Portanto, todas as amostras utilizadas nos testes catalítico e elétricos foram calci-

nados à 1000°C apesar de constatar que em temperaturas mais baixas que 1000°C o SWO obtém 

cristalização satisfatória. 

O mesmo não ocorreu com a síntese do CWO, foram encontrados picos não pertencentes 

à fase principal entre os picos correspondentes aos planos cristalográficos (111) e (112) e tam-

bém entre (023̅) e (202) nas temperaturas de 600 e 700°C os quais se encontram em destaque 

na Figura 4.5. Não foi possível identificar a que substância pertence os picos localizados em 2θ 
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igual a 21.2°, 22.9°, 29.8° e 31.3°, suponhamos que o pico que se encontra em 29.8° pertence 

ao Ce2O3 (ICSD 160206), no entanto os demais suponhamos que ainda sejam resquícios de 

substancias que ainda não foram eliminados pelo tratamento térmico, haja visto que à tempera-

tura de 600°C o CWO encontra-se na transição entre o último degrau de perda de massa e o 

patamar de massa constante. 

No entanto, à temperatura de 1000°C, os picos secundários foram eliminados (Figura 

4.5). Os principais picos do CWO corresponderam aos planos cristalinos (221̅), (023̅), (040), 

(111), (002) e (112) em ordem decrescente de intensidade. Os picos encontrados no padrão de 

referência ICSD 401920 foram indexados com sucesso ao Ce2(WO4)3 com estrutura monoclí-

nica e grupo espacial C2/c. Houve um bom ajuste entre os padrões observados e calculados em 

ambas as amostras.  

 

Figura 4.5: DRX da amostra de Ce2(WO4)3. 

A Figura 4.6 revela o resultado obtido na difração de raios-x na amostra de SWO calci-

nada à 1000°C. Os pontos vermelhos representam os pontos experimentais, a linha contínua de 

cor preta apresenta os dados calculados a partir do método de refinamento Rietveld e a linha 

verde representa a diferença entre os dados experimentais e os dados calculados chamado de 

resíduo. Quanto mais linear é essa linha, ou seja, quanto menos picos intensos o resíduo apre-

sentar melhor é o ajuste dos dados calculados comparados aos dados experimentais. 
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Não foi identificado nenhuma fase secundária ou traços de outros óxidos para todas as 

temperaturas, o que indica que foi facilmente obtido uma fase pura de SWO com o método de 

EDTA-Citrato. Os picos de difração bem definidos indicam boa cristalinidade do pó. Os prin-

cipais picos corresponderam aos planos cristalinos (011), (112), (004), (020), (024) e (132). 

Todos os picos encontrados no padrão de referência ICSD 184046 foram indexados com su-

cesso ao SrWO4 com simetria tetragonal e grupo espacial I41/a (estrutura do tipo scheelita 

CaWO4). 

Foi observado a formação de picos bem definidos e com alta intensidade indicando que 

o material está bem cristalizado, assim como não possui fases secundárias na sua formação 

quando comparamos os dados obtidos com cartas-padrão que tipificam a fase pura. Foi obser-

vado que a carta ICSD 184046 obteve maior compatibilidade com os dados experimentos do 

SWO, por essa razão compreendem-se que todos os picos adquiridos experimentalmente cor-

respondem aos picos existentes na carta-padrão. 
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Figura 4.6: Difratograma do SWO calcinado à 1000ºC. 

O refinamento estrutural foi realizado utilizando o programa FullProf que revelou a tex-

tura de Rietveld e análise de estresse. A qualidade do refinamento estrutural é geralmente veri-

ficada por valores R (Rwp, Rp, Rexp, Rw e X²), e esses números são fáceis de detectar, pois são 

consistentes com uma estrutura tetragonal. No entanto, uma diferença entre os dados obtidos e 
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calculados é a melhor maneira de avaliar o sucesso do refinamento Rietveld (Cavalcante et al., 

2013). Além disso, outros parâmetros com funções adicionais foram aplicados para encontrar 

um refinamento estrutural com melhor qualidade e confiabilidade. Os parâmetros otimizados 

foram fator de escala, background interpolado linearmente, fator B geral, parâmetros de rede 

(a, b, c), parâmetros de meio largura de perfil (u, v, w), ocupação do fator e ocupação do local 

atômico (Wyckoff).  
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Figura 4.7: Difratograma do CWO calcinado à 1000ºC. 

Foi observado que os três principais planos cristalográficos que difrataram os raios-x 

emitidos foram (112), (024) e (011), aos quais correspondem à estrutura cristalina tetragonal 

com grupo espacial I41/a Nº 88. Os demais planos estão apresentados na Figura 4.6. 

Esse primeiro diagnóstico também foi realizado com os dados correspondentes ao 

CWO, diferentemente do SWO que apresentou poucos picos com grandes intensidades, o 

tungstato de cério produzido possui vários picos com baixa intensidade, características ineren-

tes à estrutura cristalina do CWO como mostrado na Figura 4.7. Portanto, apesar da diferente 

estrutural entre os tungstatos binários, houve êxito na produção de uma fase pura e cristalina de 

CWO, quando comparamos os dados experimentais com cartas-padrão correspondentes ao 

tungstato de cério presentes em bases de dados cristalográficos, observamos uma grande com-

patibilidade entre os dados e sem surgimento de picos remanescentes, ou seja, sem que houvesse 

picos sem correspondência direta com a carta-padrão ICSD 401920. 
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Tabela 4.1: Dados do refinamento Rietveld para as 

amostras de SWO. 

Compostos SWO 600°C SWO 1000°C 

Parâmetros de rede 

a (Å) 5,4205 5,415 

b (Å) 5,4205 5,415 

c (Å) 11,9662 11,956 

Cel vol. (Å³) 351,60 350,67 

Posições atômicas 

Sr Sr1 Sr1 

x 0,0000 0,0000 

y 0,2500 0,5000 

z 0,6250 0,2500 

ocupação 0,2500 0,2500 
   

W W1 W1 

x 0,0000 0,0000 

y 0,2500 0,2500 

z 0,1250 0,1250 

ocupação 0,2500 0,2500 
   

O O1 O1 

x 0,2377 0,2542 

y 0,1102 0,1076 

z 0,0420 0,0421 

ocupação 1,0000 1,0000 
   

Rfatores 

Rp 7,10 10,8 

Rwp 7,07 14,9 

Rexp 5,34 8,83 

X² 1,75 2,858 

Rbragg 0,921 4,280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.2: Dados do refinamento Rietveld para as 

amostras de CWO. 

Compostos CWO 600°C CWO 1000°C 

Parâmetros de rede 

a (Å) 7,817 7,822 

b (Å) 11,738 11,738 

c (Å) 11,619 11,616 

β (°) 109,34 109,33 

Cel vol. (Å³) 1005,95 1006,39 

Posições atômicas 

Ce Ce1 Ce1 

x 0,3239 0,3199 

y 0,3762 0,3738 

z 0,4051 0,4043 

ocupação 1,0000 1,0000 
     

W W1 W2 W1 W2 

x 0,0000 0,1541 0,0000 0,1548 

y 0,1219 0,3553 0,1185 0,3548 

z 0,2500 0,0494 0,2500 0,0483 

ocupação 0,5000 1,0000 0,5000 1,0000 
     

O O1 O2 O1 O2 

x 0,0372 0,1833 0,0001 0,2104 

y 0.0621 0.2175 0.0338 0.2033 

z 0,3915 0,2673 0,3857 0,2784 

ocupação 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
     

O O3 O4 O3 O4 

x 0,0795 0,2051 0,0583 0,2076 

y 0,3070 0,4082 0,3065 0,4273 

z 0,4795 0,1919 0,4605 0,1943 

ocupação 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
     

O O5 O6 O5 O6 

x 0,1269 0,3895 0,1269 0,3708 

y 0,5429 0,2782 0,5374 0,2857 

z 0,4246 0,0994 0,4280 0,0772 

ocupação 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
     

Rfatores 

Rp 12,1 12,4 

Rwp 14,1 16,2 

Rexp 7,80 11,7 

X² 3,26 1,92 

Rbragg 3,71 2,20 
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Observou-se que os dados residuais da Figura 4.7 (linha verde), ou seja, a diferença 

entre os dados experimentais e os dados calculados, apresentam níveis mais elevados quando 

comparamos com o gráfico da Figura 4.6. Essa diferença é evidente devido à baixa intensidade 

dos picos como já comentado anteriormente, no entanto foi visto que os dados se ajustaram 

satisfatoriamente à carta-padrão ICSD 401920 sendo assim a diferença vista na linha verde 

residual não é preocupante. 

Com relação os planos cristalográficos encontrados na análise do CWO, podemos ob-

servar que os três principais picos que difrataram os raios-x com mais intensidade foram o 

(221̅), (023̅) e (040). Da forma como está apresentada os planos cristalográficos, foi possível 

determinar que o CWO possui estrutura cristalina monoclínico pertencente ao grupo espacial 

C2/c Nº 15. 

Os dados experimentais de DRX foram refinados pelo método de Rietveld para obten-

ção dos parâmetros de rede, fator de escala, background, função de perfil pseudo-Voigt (u, v, e 

w), coordenadas atômicas e fatores de temperatura isotérmicos (Biso) através do software Full-

Prof Suite 3.0. As Tabela 4.1 e Tabela 4.2 apresentam apenas os resultados do refinamento 

Rietveld para as amostras calcinadas à 600 e 1000°C devido à semelhança dos dados à tempe-

ratura de 700°C a 600°C. 

Quanto a parte da composição atômico do SWO e CWO, análises de EDS foram requi-

sitadas para comprovar a equivalência química dos átomos presentes nas amostras com a com-

posição padrão observada no difratograma das Figura 4.6 e Figura 4.7. O resultado da análise 

de EDS para as amostras de SWO e CWO podem ser vistos na Figura 4.8. Observou-se que as 

composições das amostras foram compatíveis as composições esperadas, isto é, verificando a 

composição atômica sem considerar o átomo de oxigênio, era de ser esperar uma composição 

atômica de 50% de Sr e 50% de W para a amostra de SWO e uma composição atômica de 40% 

de Ce e 60% de W para a amostra de CWO. 

A Figura 4.8 mostra os picos da energia dispersiva emitida sobre as amostras, os picos 

apresentam a absorção da camada energética característica de cada elemento atômico. Para o 

elemento estrôncio (Sr), as camadas mais energéticas foram a Kα e Kβ posicionados aproxima-

damente entre 14 e 16 keV. O tungstênio (W) possui elevada absorção nas camadas Lα e Lβ 

compreendidos entre 8 e 10 keV. O elemento cério (Ce) absorve mais energia nas camadas Lα 

e Lβ posicionados entre 4,5 e 6 keV. O cobre (Cu) observado nas análises representa o material 

do porta amostra e, portanto, não foi considerado. 
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Tabela 4.3: Composição da análise de EDS. 

Amostra Resultado do EDS Composição real 

SWO 50% de Sr e 50% de W SrWO4 

CWO 40% de Ce e 60% de W Ce2W3O12 

Com amostragem de, no mínimo, 10 amostras em média por material, foi observado que 

a composição do SWO e do CWO foram idênticos à composição esperada sendo assim o mé-

todo de síntese nos forneceu materiais conforme descrito na literatura, com composições com-

patíveis às cartas-padrão. A Tabela 4.3 apresenta os dados da composição adquirida na análise 

de EDS. Os resultados de EDS mostraram o sucesso na obtenção dos materiais desejados a 

partir do método de síntese EDTA-Citrato para as amostras de SWO e CWO. 
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Figura 4.8: Análise de EDS para a amostra de (a) SWO e (b) CWO. 
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4.2.2. Análise por difração de raios-X do ternário 

Amostras calcinadas a 1000°C do tungstato ternário foram submetidos a análises de 

DRX para determinação de sua estrutura cristalina, bem como seus parâmetros de rede. O di-

fratograma do SCWO pode ser visto na Figura 4.9. 
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Figura 4.9: Difratograma do SCWO calcinado à 1000ºC. 

Os picos apresentados pela análise da amostra de SCWO foram bem formados carac-

terizando assim uma boa cristalização do material, fato que também ocorreu com as amostras 

dos tungstatos binários. Nota-se perfeitamente a grande semelhança entre os difratogramas do 

SWO e SCWO indicando fortemente que eles possuem a mesma ocorrência dos planos crista-

linos, nesse ponto, a adição do cério não ter influência na alteração da estrutura dos planos 

cristalinos do tungstato ternário comparado com o SWO. Considerando que os tungstatos biná-

rios possuem estrutura cristalina bem distintas, tetragonal para o SWO e monoclínico para o 

CWO, era de se esperar uma mudança significativa na estrutura cristalina do SCWO devido a 

presença de íons com número de valência diferentes Sr2+ e Ce3+.  

No entanto, a estrutura do SCWO ficou idêntica à estrutura tetragonal do SWO. Como 

na literatura ainda não havia nenhuma carta-padrão que descrevesse a estrutura do SCWO, as-

sumimos que a estrutura cristalina do SCWO está associada à uma estrutura tetragonal. Os 
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principais picos observados corresponderam aos planos cristalinos (011), (112), (004), (020), 

(024) e (132) assim como visto no SWO. 

O percentual atômico de cada elemento que compõem a estrutura do SCWO foi deter-

minado através da análise de EDS assim como realizado para os tungstatos binários. Na ocasião, 

várias partes da amostra de SCWO foram analisadas no EDS acoplado ao MET e a média dos 

resultados apresentou percentuais de ocorrência dos elementos Sr, Ce e W sem considerar a 

presença de oxigênio. O resultado apresentou percentualmente o valor de 27% de Sr, 19% de 

Ce e 54% de W. A Figura 4.10 apresenta o resultado da análise de EDS para o SCWO. 
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Figura 4.10: Análise de EDS para a amostra de SCWO. 

Considerando os dados da análise de EDS, foi possível determinar a fração atômica de 

cada elemento na estrutura cristalina do SCWO. Normalizando os percentuais em relação ao 

tungstênio, temos que a estrutura possui estrutura percentual igual a Sr0,5Ce0,35(WO4), onde os 

átomos de Sr e Ce ocupam aleatoriamente o sítio A da estrutura scheelita ABO4. No entanto, a 

ocupação não é completa por átomo considerando que para fechar 100% de ocupação do sítio 

A, ainda faltam 15% de átomos ocupantes. Sendo assim, assumiu-se que 15% do sítio A possui 

vacância de cátions. Isso ocorre devido ao número de coordenação distintos entre o Sr e Ce. Na 

ocasião, o Sr possui número de coordenação igual a 2+ e o Ce possui número de coordenação 

igual a 3+. 

Cu Kβ 

W Lα 

Cu Kα 

W Lβ 

W Lγ 

Ce Lα 
Ce Lβ 

Ce Lγ 

Sr Kα 

Sr Kβ 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões  68 

 

Rafael Hernandez Damascena dos Passos  Tese de Doutorado 

Tabela 4.4: Dados do refinamento Rietveld para as amostras de SCWO. 

Compostos SCWO SCWO 

Estrutura Tetragonal Tetragonal 

Grupo espacial I41/a (Nº 88) I4̅ (Nº 82) 

Parâmetros de rede 

a (Å) 5,3942 5,3942 

c (Å) 11,8847 11,8847 

Cel. vol. (Å³) 345,809 345,811 
    

Posições atômicas 

Sr Sr1 Sr1 Sr2 

x 0,0000 0,0000 0,0000 

y 0,2500 0,5000 0,0000 

z 0,6250 0,2500 0,5000 

ocupação 0,2499 0,2495 0,2495 
    

Ce Ce2 Ce3 Ce4 

x 0,0000 0,0000 0,0000 

y 0,2500 0,5000 0,0000 

z 0,6250 0,2500 0,5000 

ocupação 0,1654 0,1713 0,1713 
    

W W3 W5 W6 

x 0,0000 0,0000 0,0000 

y 0,2500 0,0000 0,5000 

z 0,1250 0,0000 0,7500 

ocupação 0,5000 0,5000 0,5000 
    

O O4 O7 O8 

x 0,3559 0,2520 0,6489 

y 0,0135 0,1387 0,7894 

z 0,2919 0,9252 0,1603 

ocupação 2,0000 2,0000 2,0000 
    

Rfactors 

Rp 6,23 9,38 

Rwp 7,32 8,73 

Rexp 5,07 6,70 

X² 2,08 1,70 

Rbragg 3,12 2,75 

 

Estrutura semelhante foi apresentada por Abakumov et al. (2014) em estruturas con-

tendo cálcio (Ca) e európio (Eu) ocupantes do sítio A. Para determinar mais detalhes das infor-

mações da estrutura do, até então, desconhecido tungstato ternário, o método de refinamento 

Rietveld foi aplicado nos difratogramas do SCWO. A estrutura tetragonal foi simulada para 

dois tipos de grupos espaciais, o grupo espacial I41/a igualmente visto na amostra de SWO e o 
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grupo espacial I4̅ com uma ocupação aleatória de sítios A por Sr2+ e Ce3+ (chamado scheelita 

desordenada). 

Para o tratamento do dados fornecidos pela análise da DRX, foi considerado um mo-

delo de carta-padrão no formato .CIF de materiais semelhantes estudados por Pereira et al. 

(2015) e Abakumov et al. (2014), o refinamento dos parâmetros foi realizado através do sof-

tware FullProf 3.0 considerando os parâmetros de rede, as coordenadas dos átomos de estrôn-

cio, cério, tungstênio e oxigênio e os fatores de confiabilidade como variáveis ajustáveis. A 

Tabela 4.4 apresenta dados gerados a partir do refinamento da amostra de SCWO nas duas 

conformações estruturais I41/a e I4̅. 

Os refinamentos no grupo espacial I41/a fornecem uma boa concordância com os da-

dos experimentais para o composto SCWO, com fatores de confiabilidade aceitáveis. Os parâ-

metros de rede da estrutura scheelita ternária Sr0,5Ce0,35WO4 são menores quando comparados 

com o que SWO de mesma estrutura, observou-se uma contração do volume da célula unitária 

de cerca de 1,4% em volume. Isto está de acordo com a substituição de Sr2+ por Ce3+ devido ao 

íon de Ce3+ possuir raio menor que o Sr2+. A perda de simetria do grupo espacial I41/a para I4̅, 

corresponde a uma divisão de cada posição atômica. Assim, os cátions foram distribuídos nos 

diferentes sítios sem ordenação de Sr e Ce. Novamente, os fatores de confiabilidade mostram 

uma boa concordância entre os padrões de difração calculado e experimental. As diferenças nos 

fatores de confiabilidade para os dois refinamentos da estrutura Sr0,5Ce0,35WO4 são muito pe-

quenas para discriminar entre os dois grupos espaciais possíveis (Nº. 82 e 88). Isso pode estar 

relacionado ao caráter policristalino das amostras com distribuição heterogênea de tamanho na 

faixa nanométrica. Assim, as investigações de uma possível ordenação de cátions através de 

refinamentos Rietveld de diagramas de DRX não tinham sentido. 

A variação nas coordenadas atômicas observadas para os átomos de oxigênio dá ori-

gem a diferentes distorções dos poliedros (AO8 e WO4), como pode ser visto na Tabela 4.5, que 

resume os comprimentos e ângulos das ligações A-O e W-O. Para efeitos comparativos dos 

dados de distância e ângulos das ligações, a estrutura do SWO foi apresentada considerando 

que a estrutura do SCWO se equipara a estrutura do SWO. 

A presença de cério na estrutura de scheelita do tungstato ternário SCWO leva à con-

tração dos tetraedros WO4 e à expansão dos octaedros AO8. Basicamente, o composto binário 

SrWO4 apresenta um comprimento entre W-O de 1,840Å e os dois valores de ângulos de liga-

ção O-W-O de 107° e 114°. A distância W-O na estrutura Sr0,5Ce0,35WO4 no grupo espacial 
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I41/a foi de 1,790Å, mas os ângulos O-W-O permanecem praticamente os mesmos, 107,7º e 

113º. O comprimento da ligação A-O entre o SWO e SCWO aumenta mostrando que a contra-

ção de WO4 é acompanhada por uma expansão AO8 e os ângulos O-A-O não se alteram signi-

ficativamente. Em contraste, a estrutura refinada com o grupo espacial I4̅ mostra muito mais 

distorção de WO4 e AO8. Neste grupo espacial existem duas distâncias W-O de 1,796 e 1,755Å. 

Os ângulos O-W-O desviam-se muito mais do ângulo tetraédrico ideal de 109,9 °, com valores 

de 104, 105, 111 e 120°, respectivamente. Similarmente, o poliedro AO8 tem quatro diferentes 

comprimentos de ligação A-O e diferentes ângulos O-A-O, conforme relatado na Tabela 4.5. 

Assim, a estrutura refinada no grupo espacial I4̅ é muito mais distorcida do que a correspon-

dente em I41/a. 

Tabela 4.5: Comprimentos e ângulos de ligação nos poliedros [WO4] e [AO8] das amostras de SWO e 

SCWO. 

Composto SWO SCWO SCWO 

Grupo espacial I41/a I41/a I4̅ 

Poliedro WO4 

Ligação (Å³) W—O 1,840 (8) 1,790 (4) 1,755 (4) 1,796 (4) 

Ângulo (°) O—W—O 
106,9 107,7 105,0 104,2 

114,6 113,1 111,7 120,5 

Poliedro AO8 

Ligação (Å³) 
A—O1 2,533 (4) 2,561 (4) 2,519 (5) 2,581 (2) 

A—O2 2,571 (6) 2,585 (0) 2,588 (9) 2,675 (1) 

Ângulo (°) O—A—O 

68,8 67,9 68,3 65,4 

74,8 73,5 70,2 72,6 

75,6 77,5 79,5 76,8 

76,1 78,5 85,38 77,7 

98,6 98,4 97,2 99,2 

128,3 126,8 122,7 130,5 

134,5 135,1 138,5 132,9 

150,5 151,0 152,8 148,9 

A literatura apresenta estrutura scheelita (ABO4) com presença de dois cátions distin-

tos no sítio A (Abakumov et al., 2014; Morozov et al., 2015), de forma a apresentar estruturas 

moduladas incomuns como compostos de scheelita na forma (A, A’)n(BO4)m onde o sítio B 

pode ser ocupado por tungstênio (W) ou molibdênio (Mo). Os estudos apontam que as estrutu-

ras moduladas estão ligadas à diferença nos tamanhos dos cátions, ao ordenamento dos cátions 

A e A’ e à presença de vacância de cátions no sub-sítio A. Com uma diferença de raios de 𝛥𝑟 =

0,15Å entre Sr2+ e Ce3+, a estrutura de scheelita apresentará distorções com visto no refinamento 

Rietveld da estrutura tetragonal com grupo espacial I4̅, as distorções podem provocar defeitos 

na estrutura fazendo com que áreas onde deveriam se encontrar cátions alojados estejam vazios 

apresentando vacância de cátions na célula unitária. No caso do tungstato ternário 

Sr0,5Ce0,35WO4, a estrutura pode ser melhor descrita incluindo a vacância presente que equivale 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões  71 

 

Rafael Hernandez Damascena dos Passos  Tese de Doutorado 

proporcionalmente a estequiometria da ocupação do sítio A, portanto a melhor forma de ex-

pressar a estrutura do tungstato ternário seria Sr0,5Ce0,35□0,15WO4, ou em forma fracionada, 

Sr1/2Ce5/14□1/7WO4 onde o símbolo □ representa a vacância dentro da estrutura do material. 

4.3. Efeito da temperatura de calcinação na morfologia dos tungstatos 

É importante estudar o efeito da temperatura de calcinação no crescimento do cristalito 

dos tungstatos em análise, pois o tamanho do cristalito interfere no adensamento de pastilhas 

ou discos de membranas feitas com o material. Em nosso caso, devido ao fato do uso desse 

material em ensaios das características de tamanho de cristalito interfere na homogeneidade na 

formação das membranas nas análises das propriedades elétricas e catalíticas. 

Imagens de MET foram realizadas para determinar, dentre outros aspectos, as carac-

terísticas morfológicas das amostras de SWO, CWO e SCWO. Em conjunto com as imagens 

MET, análises de EDS foram feitas para determinação da composição atômica das amostras 

como visto na seção 4.2. 

Iniciando com as imagens de MET, podemos observar as Figura 4.11 e Figura 4.12 

que mostram as imagens das amostras de SWO e CWO calcinadas à 600ºC (Figura 4.11) e à 

1000°C (Figura 4.12). As imagens ilustram o caráter heterogêneo do tamanho de cristalito das 

amostras. Não há uma morfologia bem definida aparente, as formas são aleatórias, no entanto, 

o contraste claro as imagens sugerem que a espessura é muito inferior quando comparado ao 

comprimento dos cristalitos evidenciando uma estrutura laminar. Pode-se considerar que é ca-

racterístico da metodologia de síntese a obtenção de morfologia indefinida bem como a aleato-

riedade do tamanho de cristalito como visto por Arab et al. (2013) e Bezerra Lopes et al. (2012). 
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Figura 4.11: Imagens de MET de cristalitos de (a) SWO e (b) CWO com os respectivos histogramas de 

distribuição de cristalitos à temperatura de 600°C. 

          

Figura 4.12: Imagens de MET dos cristalitos do (a) SWO e (b) CWO com os respectivos histogramas de 

distribuição de cristalitos à temperatura de 1000°C. 

Uma média de 300 observações foram realizadas para determinar o tamanho médio do 

cristalito em todas as amostras de tungstato. Com os dados das observações, foi possível plotar 

um histograma que apresenta a distribuição dos tamanhos de cristalito mensurados. Ficou evi-

dente a influência da temperatura no controle do crescimento do cristalino quando se observou 
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que a relação entre a temperatura de calcinação e a medida do tamanho do cristalito foi direta-

mente proporcional, ou seja, quanto maior a temperatura de calcinação maior será o tamanho 

médio do cristalito. 

Os histogramas de distribuição do cristalito para cada amostra podem ser vistos no 

canto inferior das Figura 4.11 e Figura 4.12. Nota-se uma distribuição bimodal no histograma 

da Figura 4.11(a), suponha-se que havia dois conjuntos de tamanho de cristalino à 600°C, uma 

região com média próxima à 50nm e outra região com média ao redor de 400nm. No entanto, 

ao observar o histograma da Figura 4.12(a), as duas zonas se juntam formando um histograma 

com mediana única como as demais distribuições observadas. Sugere-se que o efeito da tempe-

ratura foi o motivo das diferenças entre os histogramas de distribuição do tamanho médio do 

cristalito para a amostra de SWO. 

Essa ocorrência não foi observada na amostra de CWO que apresentou apenas uma 

distribuição uniforme e distinta para ambas as temperaturas analisadas. Conforme visto nas 

amostras de SWO, o mesmo também ocorreu nas amostras de CWO quanto ao efeito da tem-

peratura no tamanho médio mensurado através das observações das imagens de MET. O tama-

nho de cristalito foi menor para a amostra calcinada à 600°C corroborando a tendência do au-

mento do tamanho médio do cristalito com o aumento da temperatura de calcinação. 

Uma comparação entre os dados experimentais e os dados teóricos foi realizada a fim 

de comprovar a eficiência do método de análise, bem como a equação que se adequou melhor 

realidade observada. As equações de Scherrer (3.1) e Willamson-Hall (3.2) foram utilizadas. 

A partir dos dados experimentais inseridos na Equação (3.2), pôde-se construir um 

gráfico relacionando 𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃 com 𝑠𝑒𝑛𝜃 assim foi possível separar os efeitos e determinar o ta-

manho médio do cristalito caracterizada pelo termo independente da equação bem como o valor 

para a microdeformação dos cristais representada pelo coeficiente angular. Aplicou-se a Equa-

ção (3.2) partindo do pressuposto que a microdeformação foi mantida constante em todas as 

direções cristalográficas, assumindo assim a natureza isotrópica do cristal, ao qual as proprie-

dades do material são independentes da direção ao longo da qual são medidas (Mote, 

Purushotham e Dole, 2012). As Figura 4.13 e Figura 4.14 mostram gráficos de Williamson-

Hall para as amostras de SWO e de CWO, respectivamente. 
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Figura 4.13: Gráfico Williamson-Hall para o SWO calcinado à (a) 600°C e à (b) 1000°C. 

 

 

Figura 4.14: Gráfico Williamson-Hall para o CWO calcinado à (a) 600°C e à (b) 1000°C. 

Os resultados obtidos a partir da Equação (3.1) foram comparados com os resultados 

de tamanho de cristalito gerada pela Equação (3.2) como apresentado na Tabela 4.6. Foi obser-

vado que o efeito da microdeformação na estrutura do material foi significativo. 

Tabela 4.6: Tamanho de cristalito do SWO e CWO calculados a partir da Equação de Scherrer e William-

son-Hall. 

Compostos 
Scherrer Williamson-Hall MET 

D (nm) D(nm) ε (%) R² D(nm) 

SWO 600°C 128 170 0,0196 0,994 235 

SWO 1000°C 86 281 0,0820 0,994 271 

CWO 600°C 71 238 0,1486 0,998 220 

CWO 1000°C 89 244 0,1502 0,998 295 

Estudo similar foi realizado para a amostra de SCWO calcinado à 1000°C. Em decor-

rência do uso do mesmo método de síntese, as observações feitas para os tungstatos binários se 
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aplica ao tungstato ternário no que se refere à morfologia dos cristalitos de SCWO, assim como 

a distribuição do tamanho do cristalito como pode ser visto na Figura 4.15. 

 

Figura 4.15: Imagens de MET dos cristalitos do SCWO com o respectivo histograma de distribuição de 

cristalitos à temperatura de 1000°C. 

O histograma de distribuição do cristalito para a amostra de SCWO pode ser visto no 

canto inferior da Figura 4.15. Observa-se tendência normal com mediana única e concentração 

média de cristalitos entre 100 e 150nm. A aplicação das Equações (3.1 e (3.2 na amostra de 

SCWO resultou em dados apresentados na Tabela 4.7, bem como o gráfico com a linearização 

dos dados para cálculo dos parâmetro do cristalito a partir de Williamson-Hall. 

 

Figura 4.16: Gráfico Williamson-Hall para o SCWO calcinado à 1000°C. 

Tabela 4.7: Tamanho de cristalito do SCWO calculado a partir da Equação de Scherrer e Williamson-
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D (nm) D(nm) ε (%) R² D(nm) 

SCWO 1000°C 109 232 0,1656 0,999 216 

Observando os resultados do cálculo do tamanho médio de cristalitos e os dados obser-

vados nas imagens de MET, pôde-se concluir que a Equação de Williamson-Hall foi mais efe-

tivo ao se aproximar dos dados observados no MET tanto para os tungstatos binários quanto 

para o ternário. A microdeformação da estrutura possui um efeito significativo nas amostras 

estudadas. 

4.4. Determinação da microestrutura do tungstato ternário 

O estudo da microestrutura do SCWO foi realizado no laboratório do Institut Matériaux 

Microélectronique Nanosciences de Provence (IM2NP/UTLN) localizado na Universidade de 

Toulon (UTLN) na França e os resultados presentes nesse tópico foram publicados na revista 

científica Acta Crystallographica Section B no trabalho intitulado “Sr1/2Ce5/14□1/7WO4: a new 

modulated ternary scheelite compound”. Nesta seção, o perfil estrutural do SCWO foi estudado 

para auxiliar na comprovação da estrutura cristalina do material juntamente com os demais 

resultados já obtidos. 

Para tanto, análises mais aprimoradas foram realizadas utilizando o MET nas análises 

de difração de elétrons e microscopia eletrônica de alta resolução. 

4.4.1. Difração de elétrons 

Os principais pontos do padrão de difração de elétrons (DE), observados sob diferentes 

eixos de zona, podem ser todos indexados na estrutura de scheelita tetragonal conforme apre-

sentou o refinamento dos dados de DRX para o SCWO. A Figura 4.17 apresenta padrões de 

alta simetria em zonas indexadas na estrutura tetragonal com os eixos [001], [11̅0], [110] e 

[111̅]. No padrão DE observado ao longo de [001] (Figura 4.17a), os pontos principais exibem 

a característica simétrica quádrupla da estrutura tetragonal ao longo do eixo 𝑐, mas os pontos 

mais fracos não podem ser indexados com índices inteiros. Eles correspondem a dois vetores 

incomensuráveis, 𝑞1 = 0,54𝑎∗ + 0,82𝑏∗, 𝑞2 = −0,82𝑎∗ + 0,54𝑏∗, portanto uma modulação 

de estrutura bidimensional, o que levou a uma indexação dos diferentes padrões de DE em 

grupo superespaço dimensional (3 + 2) com cinco índices (Smaalen, van, 2008). Pontos, inde-

xados (00l00) com l = 2n, que são proibidos no grupo espacial I41/a da estrutura de scheelita 

tetragonal, podem ser observados nas Figura 4.17 (b) e (c). Durante os experimentos de incli-
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nação, esses pontos não desapareceram, excluindo um fenômeno de difração dupla. Uma redu-

ção na simetria deve então ser considerada de I41/a para I4̅ (Nº 82). Essa perda de simetria já 

foi observada para tungstatos e molibdatos ternários de scheelita, como (Ca, Eu)WO4 e (Ca, 

Eu)MoO4 (Morozov et al., 2015). 

 

Figura 4.17: Padrões de difração de elétrons de alta simetria de Sr0,50Ce0,35WO4 incomensuravelmente mo-

dulados, ao longo dos eixos de zona (a) [𝟎𝟎𝟏], (b) [𝟏�̅�𝟎], (c) [𝟏𝟎𝟎] e (d) [𝟏𝟏�̅�]. 

Assim, o grupo superespaço para SCWO foi identificado como I4̅ (𝛼𝛽0,−𝛽𝛼0)00, com 

𝛼 = 0,54 e 𝛽 = 0,82. A Figura 4.18 apresenta a parte do padrão da difração de elétrons [001], 

onde os dois vetores de 𝑞1 e 𝑞2 foram extraídos, todos os pontos fracos no padrão de DE podem 

ser indexados usando 𝑞1 e 𝑞2. A presença de vacância na estrutura SCWO permite que o tungs-

tato ternário pertença ao mesmo grupo de esquemas parcialmente ordenado como a estrutura 

Na2/7Gd4/7□1/7MoO4 visto em Morozov et al. (2012). Os mesmos vetores de modulação, 𝑞1 =

0,54𝑎∗ + 0,82𝑏∗ e 𝑞2 = −0,82𝑎∗ + 0,54𝑏∗ são observados para esta estrutura, mas a diferença 

de carga ∆𝑞 entre os cátions A e A’ é ∆𝑞 = 2 (Na+, Gd3+) e ∆𝑞 = 1 no caso de (Sr2+, Ce3+). 
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Outra diferença é que as modulações bidirecionais incomensuráveis foram observadas em mo-

libdatos com estrutura tetragonal, mas não em estruturas scheelita de tungstato. Em contraste, 

o tungstato de scheelita ternário, geralmente, adota uma estrutura monoclínica modulada di-

mensional (3+1) (Morozov et al., 2013). Assim, pode-se concluir que as modulações bidimen-

sionais estão ligadas a um pequeno ∆𝑟 e as vacâncias no sítio A, porém não para a diferença de 

carga entre os cátions A e A’ (∆𝑞). Além disso, essas modulações podem ocorrer em tungstatos, 

não apenas em molibdatos. 

 

Figura 4.18: Parte do padrão de difração de elétrons [001] mostrando que todos os pontos suplementares 

são devidos aos vetores incomensuráveis q1 e q2. 

4.4.2. Microscopia eletrônica de alta resolução 

As imagens da microscopia eletrônica de alta resolução (HREM sigla em inglês) foram 

realizadas ao longo da direção [001] em que a estrutura projetada corresponde a colunas mistas 

de cátions de Sr, Ce e W conforme a Figura 4.19a e ao longo da direção [111], onde a estrutura 

projetada corresponde a colunas atômicas distintas para os cátions Sr, Ce e para W conforme 

Figura 4.19b. Os cátions que ocupam o sítio A estão representados com a esfera de cor azul 

clara e os cátions do sítio B são as esferas da cor azul escura, as ligações entre A–O e B–O são 

representadas por hastes da cor verde clara. 
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Figura 4.19: Projeção da estrutura do ABO4 ao longo de duas diferentes cristalografias (a) [001] e (b) 

[111]. 

A Figura 4.20 mostra uma imagem HREM tirada ao longo de [001], bem como uma 

imagem de transformada rápida de Fourier (FFT) e uma imagem filtrada. A imagem da FFT é 

semelhante ao padrão de difração da Figura 4.18, com os mesmos pontos incomensuráveis. A 

análise FFT realizada em diferentes regiões da imagem HREM nem sempre exibem esses pon-

tos, o que indica que as modulações estão localizadas em domínios. A imagem filtrada usando 

os pontos incomensuráveis confirma uma estrutura do tipo de 10 a 20nm. A imagem filtrada, 

usando os pontos de Bragg 20000 e 02000, tem um contraste aprimorado em comparação com 

a imagem original, não mostra defeitos e pode ser interpretada em termos de colunas atômicas 

de cátions. 

A imagens HREM foram feitas ao longo de [111] a fim de estudar uma possível orde-

nação dos cátions Sr2+ e Ce3+. Essa direção de projeção nos permite interpretar as imagens 

HREM em termos de colunas atômicas de W, Sr, Ce (Ver Figura 4.19b). Em particular, ao 

longo do traçado de planos (112), haverá sucessivamente duas colunas W e duas colunas (Sr, 

Ce). 

(a) 

(b) 
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Figura 4.20: Imagem HREM feita ao longo de [001], com imagens FFT e filtradas mostradas na parte in-

ferior. 

A Figura 4.21 mostra uma imagem HREM feita ao longo de [111] onde variações de 

espessura dão origem a motivos diferentes. As duas inserções correspondem a imagens filtradas 

de uma parte fina e uma parte grossa da amostra. Na parte fina da amostra, a posição dos pontos 

brilhantes, bem como sua intensidade, varia claramente ao longo do traçado dos planos (112), 

sugerindo uma ocupação atômica diferente. Imagens simuladas de HREM foram calculadas 

usando dois modelos estruturais e comparadas com as imagens filtradas. Ambos os modelos 

estruturais foram baseados no grupo espacial I4̅ deduzido do estudo de difração de elétrons e 

DRX. 
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Figura 4.21: Imagem HREM tirada ao longo de [111] apresentando dois padrões característicos. 

4.5. Propriedades elétricas 

A partir do sistema de medição de impedância descrito no item 3.4, foi possível realizar 

os ensaios para determinação das propriedades elétricas dos tungstatos estudados através da 

metodologia de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE). Foram realizados ensaios 

com corrente contínua e corrente alternada em vários níveis de temperatura na faixa entre 500°C 

e 900°C em incrementos de 25°C. 
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Figura 4.22: Diagramas de Nyquist (Z'real versus Z"img) para o SWO em temperaturas de (a) 500°C à 

550°C, (b) 575°C à 725°C e (c) 750°C à 900°C. 

A Figura 4.22 mostra os diagramas de Nyquist para a amostra de SWO submetido à 

corrente alternada com amplitude de 2V e variando a frequência entre 1MHz a 1Hz em dife-

rentes temperaturas. Os resultados foram divididos em três gráficos para melhor visualização 

devido à escala que difere muito entre da temperatura mais baixa (500°C) e a temperatura alta 

(900°C). A Figura 4.22 apresenta curvas com formato de arcos ligeiramente comprimidos ao 

invés de semicírculos de diâmetro constante no espectro de impedância. As curvas possuem tal 

característica devido ao comportamento capacitivo não ideal proveniente da distribuição de 

correntes e espécies eletroativas (Lvovich, 2012), sendo assim cada arco comprimido possui a 

representação de um resistência em paralelo com um elemento de fase contínua (CPE) para 

substituir a propriedade capacitiva ideal (Ramesh et al., 2016). 

Em toda a faixa de temperatura medida, as amostras analisadas apresentaram compor-

tamento equivalente associados a CPE ao exibir a formação de um arco comprimido nas medi-

das feitas em alta frequência atribuído aos efeitos capacitivos e resistivos na interface dos cris-

talitos. Observa-se a redução da impedância nominal conforme a temperatura se eleva, à 500°C 

a ordem de grandeza da impedância estava em torno de 1.109ohm enquanto em temperaturas 

mais elevadas a ordem de grandeza da impedância reduziu para próximo de 1.105ohm. 

(a) (b) 

(c) 
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As curvas associadas às temperaturas de 500 a 575°C podem ser perfiladas a um único 

arco ao qual foi associado a condutividade de contorno de grão. Contudo, a partir de 600°C, 

observa-se o início da formação de outro elemento correspondente a uma contribuição linear 

ocorrido em baixas frequências. Tal comportamento foi associado a contribuição de um ele-

mento de Warburg específico descrito através de uma impedância específica Zw em paralelo 

com um CPE ao qual depende do mecanismo de difusão nas interfases do eletrodo e do material 

analisado (Ait ahsaine et al., 2015). 

 

Figura 4.23: Diagrama de Nyquist da amostra de SWO à 800°C e circuito equivalente atribuído ao perfil 

das curvas de Nyquist. 

Portanto, o circuito equivalente que representa o perfil da impedância mostrada na Fi-

gura 4.22 corresponde a resistência 𝑅1 em série com outra resistência 𝑅2ao qual possui um CPE 

(𝐶𝑃𝐸1) ligado em paralelo. Essa conformação está presente em todos as curvas apresentadas na 

Figura 4.22 na forma da estrutura de arco. Para as curvas produzidas em temperaturas acima de 

600°C ao qual outra forma linear surge em baixas frequências, podemos acrescentar, ao circuito 

de RC apresentado, mais um elemento de Warburg (𝑊𝑆1) em paralelo com um CPE (𝐶𝑃𝐸2), 

toda essa estrutura ligada em série ao circuito de RC. A figura abaixo apresenta o circuito equi-

valente completo que simula o perfil dos dados adquiridos a partir da amostra de SWO. 

A Figura 4.23a apresenta um exemplo da simulação realizada a partir do circuito equi-

valente proposto (Figura 4.23b), o perfil gerado (linha azul) representa muito bem os dados 

(a) 

(b) 
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experimentais (pontos vermelhos). A partir das curvas também foi possível extrair os dados 

referentes as demais resistências 𝑅𝑠, 𝑅𝑝 e a frequência em que ocorre a impedância 𝑍" máxima 

(𝜔𝑚á𝑥). A Tabela 4.8 mostra os dados citados extraídos da amostra de SWO para cada tempe-

ratura testada.  

Tabela 4.8: Dados das resistências 𝑹𝒔, 𝑹𝒑 e 𝝎𝒎á𝒙 da amostra de SWO. 

Temp. (°C) 𝑹𝒔 (𝒙𝟏𝟎
𝟒𝛀) 𝑹𝒑 (𝛀) 𝝎𝒎á𝒙 (Hz) 

500 -1,07 2,17x109 3,162 

525 -0,95 1,18x109 6,310 

550 -1,04 6,20x108 10,00 

575 -1,10 3,48x108 17,75 

600 -1,14 2,01x108 31,62 

625 -1,36 1,35x108 63,10 

650 -1,40 7,62x107 100,0 

675 -1,27 4,63x107 158,5 

700 -1,29 2,98x107 251,2 

725 -1,25 1,95x107 398,1 

750 -1,36 1,34x107 501,2 

775 -1,23 9,08x106 1000 

800 -1,28 6,37x106 1259 

825 -1,24 4,85x106 1259 

850 -1,14 3,33x106 1995 

875 -1,02 2,48x106 2512 

900 -1,06 1,87x106 3981 

Observou-se que a resistência 𝑅𝑠 não variou com a variação de temperatura indicando 

que a resistência no interior do material não sofre influência dos efeitos da variação de tempe-

ratura. No entanto, a resistência 𝑅𝑝 variou na mesma ordem de grandeza observada na impe-

dância nominal medida na mesma faixa de temperatura. A 500°C, 𝑅𝑝 possui ordem de grandeza 

em torno de 1.109ohm enquanto a 900°C, a ordem de grandeza ficou próximo de 1.106ohm. 

Observou-se também o aumento da 𝜔𝑚á𝑥 com o aumento da temperatura, relação diretamente 

proporcional normalmente vista em materiais condutores. 

Durante as análises de impedância com corrente alternada para geração dos diagramas 

de Nyquist, também foram feitas análises da resistividade a passagem de corrente contínua. A 

resistividade mensurada levou em consideração as dimensões (espessura e diâmetro) das pasti-

lhas das amostras analisadas. Desta forma, pôde-se, a partir do resultados de resistividade em 

corrente contínua, determinar parâmetros específicos que caracterizam a resistência no núcleo 

do grão. A Tabela 4.9 apresenta os dados referentes à resistividade (𝑅), parâmetro de polariza-

ção (𝐴) e expoente característico do elemento CPE (𝑛). 
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Tabela 4.9: Parâmetros elétricos característicos da amostra de SWO. 

Temp. (°C) 𝑅 (Ω) 𝑛 𝐴 (Ω.Hz-n) 

500 2,01x1010 0,8616 3,5950 

525 1,60x1010 0,8616 2,8198 

550 3,57x109 0,8612 0,6785 

575 1,62x109 0,8528 0,3499 

600 8,87x108 0,8487 0,2117 

625 5,37x108 0,8533 0,1591 

650 3,49x108 0,8464 0,0917 

675 2,23x108 0,8475 0,0613 

700 1,56x108 0,8396 0,0495 

725 1,12x108 0,8323 0,0407 

750 8,55x107 0,8141 0,0425 

775 6,36x107 0,8050 0,0351 

800 4,49x107 0,7802 0,0366 

825 4,04x107 0,7689 0,0404 

850 2,53x107 0,7474 0,0350 

875 1,43x107 0,7203 0,0288 

900 8,03x106 0,7184 0,0171 

Os dados da Tabela 4.9 foram obtidos a partir do estudo feito com a impedância elétrica 

𝑍 dado através do arranjo do circuito equivalente encontrado (Figura 4.23b) considerando ape-

nas a parte do arco comprimido formado, temos o circuito composto pelo elemento 𝑅1 em série 

com o elemento 𝑅2 que está em paralelo com 𝐶𝑃𝐸1. Utilizando a Equação (2.2) que representa 

a composição 𝑅𝐶, podemos rearranjar os termos para produzir a Equação (4.1). 

 1

𝑍
=
1

𝑅
+ 𝐴(𝑗𝜔)𝑛 (4.1) 

A partir da linearização da Equação (4.1), foi possível determinar os valores do parâme-

tro de polarização 𝐴 e o elemento característico 𝑛 para cada temperatura conforme apresentado 

na Tabela 4.9. Para o parâmetro 𝑛, quando mais próximo da unidade (𝑛 = 1) mais o sistema 

terá comportamento capacitivo ideal, é possível observar que a variação ficou entre 0,71 < 𝑛 <

0,86 indicando que o eletrólito tende a se afastar da estrutura de sistema capacitivo ideal con-

forme o aumento da temperatura. Houve também um decréscimo no valor do parâmetro de 

polarização quando submetido em altas temperaturas. 
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Figura 4.24: Diagramas de Nyquist (Z'real versus Z"img) para o CWO em temperaturas de (a) 500°C à 

700°C e (b) 725°C à 900°C. 

A Figura 4.24 apresenta dois gráficos com os diagramas de Nyquist para a amostra de 

CWO com faixa de temperatura de 500°C à 900°C. Todas as medidas foram realizadas variando 

a frequência de 1MHz até 1Hz. O comportamento da impedância para o CWO se mostrou di-

ferente, o composto de tungstato de cério possui menor impedância, portanto, sendo um mate-

rial que possui maior condutividade comparado ao SWO, as curvas de Nyquist possuem forma 

mais arredondada e para altas temperaturas, observou-se a formação de uma pequena contri-

buição angular diferente da contribuição linear característico do modelo de Warburg. Obser-

vou-se a formação de um minúsculo semicírculo a partir de 725°C para baixas frequências. 

As curvas, por serem mais delineadas, representam melhor um semicírculo ao invés de 

arcos comprimidos como a amostra de SWO, sendo assim a parte do semicírculo da curva de 

impedância para a amostra de CWO pode ser perfilada por um circuito equivalente composto 

por uma resistência 𝑅1 em série com outra resistência 𝑅2ao qual possui um capacitor (𝐶1) ligado 

em paralelo. Com o aumento da temperatura, a interseção no limite da alta frequência (1MHz) 

se desloca sob a curva em direção ao seu ponto máximo, isso indica que em altas temperaturas 

a 𝜔𝑚á𝑥 obtidas são superiores as frequências máximas da amostra de SWO. 

Tabela 4.10: Dados das resistências 𝑹𝒔, 𝑹𝒑 e 𝝎𝒎á𝒙 da amostra de CWO. 

Temp. (°C) 𝑹𝒔 (𝛀) 𝑹𝒑 (𝛀) 𝝎𝒎á𝒙 (kHz) 

500 -612,1 1,62x106 6,310 

525 -74,61 9,42x105 12,59 

550 559,2 6,52x105 15,85 

575 708,9 4,71x105 25,12 

600 789,8 3,48x105 31,62 

625 756,8 2,59x105 39,81 

650 641,6 1,98x105 50,12 

675 287,5 1,46x105 79,43 

(a) (b) 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões  87 

 

Rafael Hernandez Damascena dos Passos  Tese de Doutorado 

700 246,7 1,06x105 100,0 

725 136,7 7,67x104 125,9 

750 -49,10 5,62x104 199,5 

775 -112,4 4,11x104 251,2 

800 -302,2 3,11x104 398,1 

825 -246,8 2,42x104 501,2 

850 -260,5 1,89x104 631,0 

875 103,3 1,51x104 794,3 

900 -105,4 1,26x104 794,3 

Enquanto na amostra de SWO à 900°C a frequência máxima chegou a 3,9kHz, a amostra 

de CWO na mesma temperatura alcançou 794,3kHz mais de 200 vezes maior. Na comparação 

das resistências 𝑅𝑠 e 𝑅𝑝 entre as amostras de tungstato binário. Observou-se uma oscilação no 

valor da resistência 𝑅𝑠 entre valores positivos e negativos, no entanto, considerando a ordem 

de grandeza da resistência mensurada, pode-se considerar que a variação da temperatura não 

surtiu efeito significante tal qual aconteceu com a amostra de SWO, portanto, para os tungstatos 

binários analisados, a resistência no interior do material, ou seja, no núcleo do grão, não sofreu 

variação significativa com a variação de temperatura. 

Fazendo a comparação entre a resistência 𝑅𝑝 dos tungstatos binários, verificou-se que 

em ambas as amostras a resistência diminuiu com o aumento da temperatura. No entanto, houve 

significativa diferença entre as ordens de grandeza da resistência 𝑅𝑝 das amostras, enquanto o 

SWO variou entre 1.109 e 1.106ohm, a amostra de CWO varou entre 1.106 e 1.104ohm. Portanto, 

o CWO menos resistência no contorno dos grãos sendo assim o CWO é dado como material 

que possui mais condutividade elétrica comparado ao SWO. 

 

Figura 4.25: Diagramas de Nyquist (Z'real versus Z"img) para o SCWO em temperaturas de (a) 500°C à 

700°C e (b) 725°C à 900°C. 

A Figura 4.25 ilustra as curvas de Nyquist para as amostras de SCWO nas temperaturas 

entre 500°C e 900°C. Observou-se que há uma pequena contribuição linear com inclinação 

(a) (b) 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões  88 

 

Rafael Hernandez Damascena dos Passos  Tese de Doutorado 

descendente. Acima de 650°C, observamos uma nova contribuição em baixa frequência corres-

pondente à condução e difusão nos eletrodos. As curvas de Nyquist foram interpretadas e ajus-

tadas usando o software Zview por um circuito equivalente clássico com impedância incluindo 

elementos de fase constante e resistência em paralelo. Circuitos paralelos RC e elementos de 

fase constante Z (CPE) foram testados em dados experimentais de Nyquist. A baixa temperatura 

Θ <400 ° C, a impedância de tal R/CPE paralelo está bem instalada. No entanto, na faixa de 

temperatura elevada Θ> 400°C 

4.5.1. Determinação da energia de ativação 

Os tungstatos scheelita são conhecidos por terem uma condução mista, eletrônica e iô-

nica (Schwartz et al 2012, Tanaka et al 2012, Sugiura et al 2016, Ogo et al 2018, Reddy et al 

2013) ativada termicamente e relacionada à presença de defeitos e distorções estruturais em 

materiais que promovem a difusão de portadores de carga. De fato, como indicado em nossos 

estudos estruturais anteriores (Kumar et al 2015), na fase ternária, a inserção de cério na estru-

tura scheelita leva a uma contração dos tetraedros WO4 e a uma expansão dos poliedros AO8. 

O óxido ternário obtido possui vacinas catiônicas, com concentração de 1/7, de acordo com a 

composição química Sr1/2Ce5/14 1/7WO4 (Damascena dos Passos et al 2017). Além das defici-

ências catiônicas, alguns autores sugeriram a presença de vacâncias de oxigênio nas estruturas 

de scheelita (Esaka 2000), ou oxigênio intersticial (Schwartz et al 2012). 

A condutividade total é composta de condutividade eletrônica e iônica e pode ser escrita 

𝜎 = 𝜎𝐴𝐶 = 𝜎𝑒 + 𝜎𝑖 =𝜎𝐷𝐶 + 𝜎𝑖 A exploração dos diagramas de Nyquist baseados na relação 

de Jonsher 𝜎𝐴𝐶 = 𝜎𝐷𝐶 + 𝛽𝑓𝑠, permitiu destacar diferentes modelos de condução na fase terná-

ria e em SrWO4. Esta parte é desenvolvida em detalhes em um artigo publicado no International 

Journal of Hydrogen and Energy (Damascena dos Passos et al 2018). 

As energias de ativação dos fenômenos de condução foram calculadas a partir de gráfi-

cos de Arrhenius usando a seguinte equação para condutividade DC: 

 
𝜎𝛼𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑎
𝑘𝐵𝑇

) (4.2) 

onde Ea é a energia de ativação para a condução e T é a temperatura da amostra em graus 

Kelvin. 

No caso da condução iônica obtida no modo AC, a condutividade é modulada pela tem-

peratura e segue uma lei de Arrhenius, tal que: 
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𝜎𝑇𝛼𝑒𝑥𝑝 (−

𝐸𝑎
𝑘𝐵𝑇

) (4.3) 

A variação da condutividade de SWO, CWO e SCWO com o inverso da temperatura, 

nos dois modos de corrente, é ilustrada na Figura 4.26. Para os três compostos, o termo σAC é 

maior que σDC, indicando a presença de condução iônica. O óxido binário CWO tem conduti-

vidades mais altas (σAC e σDC) do que o óxido ternário, que por si só é melhor condutor do que 

o binário SWO. Isso pode estar relacionado com o cério, um cátion que pode ser oxidado de 

acordo com a reação𝐶𝑒3+ ↔ 𝐶𝑒4+ + 𝑒−. Esse fenômeno de oxidação leva a um aumento nas 

condutividades eletrônica e iônica. Em altas temperaturas, os óxidos binários SCWO e ternário 

SCWO exibem condutividade AC 10 vezes maior e condutividade DC 40 vezes maior do que 

a estrutura do tipo scheelita SWO. 

Os valores de energia de ativação deduzidos dos perfis de Arrhenius são resumidos na 

Tabela 4.11. Para todas as três amostras, o valor de Ea a alta temperatura no modo AC e DC 

(1,1 a 1,5eV) é maior que os valores de energia de ativação a baixa temperatura (0,73 a 0,98 

eV), exceto no caso de valores obtidos no modo DC para SWO. As energias de ativação de 

SWO são mais altas a baixas temperaturas (cerca de 1.6eV) do que a altas temperaturas, en-

quanto o oposto é geralmente observado em óxidos semicondutores. 
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Figura 4.26: Evolução com a temperatura da condutividade em AC e DC modos de atenção para comple-

tar. 

Esses valores anormais podem estar relacionados às condições de umidade, sob atmos-

fera atmosférica, que podem induzir contribuições de prótons (Muralidharan et al 2015, Kim et 

al 2003). Em um trabalho anterior, medições elétricas semelhantes foram feitas em um com-

posto de SrWO4 sintetizado com o mesmo método EDTA de citrato, mas a um pH mais alto 

(Arab et al 2013). Nesse caso, as barreiras energéticas deduzidas, obtidas com um valor médio 

(como primeira aproximação) em toda a faixa de temperatura, foram duas vezes menores do 

que as obtidas no presente trabalho. Essa diferença pode estar relacionada ao tamanho médio 

(cristalitos menores e menor distribuição de tamanho) do composto sintetizado em pH 10, em 

relação ao SWO deste trabalho. Além disso, os valores na Tabela 4.11 são próximos aos obtidos 

de cristalitos automontados, medidos em ambos os modos atuais (Lee et al., 1991). 

Tabela 4.11: Energias de ativação e formação dos defeitos obtidos entre 500 e 900°C. 

AMOSTRAS SWO CWO SCWO 

Módulo de corrente AC DC AC DC AC DC 

Energia de ativação 𝐸𝑎
𝐿𝑇 (eV) 1,60 1,66 0,75 0,73 0,98 0,83 

Energia de ativação 𝐸𝑎
𝐻𝑇 (eV) 1,49 1,13 1,07 1,02 1,54 1,39 

Energia de formação 𝐸𝑓 (eV) 0,18  0,60  1,12  

Erro sobre nas energias:  ΔEa: ± 0.05 eV. 
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As curvas de Ln em função do inverso da temperatura (Figura 4.26) mostram uma 

mudança de inclinação em torno de 675°C para as duas amostras em cada modo de condutivi-

dade. De acordo com a análise térmica, não ocorre transição de fase na faixa de temperatura 

estudada. Assim, mudanças na inclinação podem estar relacionadas a uma mudança no meca-

nismo de condução entre um regime extrínseco (baixa temperatura) e um regime intrínseco (alta 

temperatura). 

No domínio extrínseco, (T < 675°C), sabe-se que a condutividade é principalmente ele-

trônica. Isto é confirmado por valores similares de energias de ativação nos modos AC e DC. 

Os defeitos extrínsecos estão relacionados à adsorção superficial de oxigênio e/ou água. O ba-

lanço de vacâncias de oxigênio e buracos de elétrons com espécies atmosféricas pode ser des-

crito da seguinte forma: 𝑉𝑂
⦁⦁ +

1

2
𝑂2 ⇌ 𝑂𝑂

⨯ +2ℎ⦁ 

Este processo pode competir com a adsorção de água: 𝑉𝑂
⦁⦁ + 𝑂𝑂

⨯ + 𝐻2𝑂 ⇌ 2𝑂𝐻𝑂
⦁  

Devido à natureza hidrofílica dos pellets de SrWO4 (Kim et al., 2003), a condução de 

prótons deve ser considerada. Conforme indicado na literatura, a energia de ativação 𝐸𝑎
+ devido 

à condução de prótons varia de 0,1 a 0,2eV em compostos de scheelita (Ge et al 2017, Mura-

lidharan et al 2015). No entanto, os altos valores das energias de ativação indicam que a con-

dução do próton permanece fraca em comparação com a condução dos elétrons em SrWO4. 

No domínio intrínseco, na região de alta temperatura, a condutividade é governada por 

processos termicamente ativados, como migração ou formação de defeitos de Schottky (vacân-

cia de cátions e ânions). As barreiras de energia estão associadas ao deslocamento dos defeitos 

em função do equilíbrio de Schottky, isto é, VA
′′ + VO

⦁⦁ = 0, com VA,O correspondendo aos in-

tervalos Sr, Ce ou O na estrutura AWO4, usando a notação Kröger-Vink. Então, a condutividade 

evolui de acordo com o equilíbrio interno e o equilíbrio com a atmosfera circundante, tais como: 

 𝑂𝑂
⨯ + 𝑉𝑖

⨯ ⇌ 𝑂𝑖
" + 𝑉𝑂

⦁⦁  ;  𝑂𝑂
⨯ ⇌ VA

′′ + 𝑉𝑂
⦁⦁ +

1

2
𝑂2  ;  𝑂𝑂

⨯ ⇌ 𝑉𝑂
⦁⦁ + 2𝑒′ +

1

2
𝑂2    (4.4) 

Diversos estudos relataram que o oxigénio pode ser muito móvel na scheelita em alta 

temperatura, resultando na formação de lacunas de íons de oxigênio. A condução por defeitos 

de Frenkel também foi proposta na estrutura da scheelita, com oxigênio intersticial. A energia 

de ativação é então composta de energia de migração Em e metade da energia de formação Ef, 
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como 𝐸𝑎 = 𝐸𝑚 + 1
2⁄ 𝐸𝑓. A energia de formação obtido para o óxido de SWO (0,2eV) é res-

pectivamente três e seis vezes menor do que a de CWO (0,6eV) e SCWO (1,2eV). Essa dife-

rença sugere diferentes tipos de defeitos envolvidos no processo de condução. A SWO parece 

ter um tipo de defeitos Frenkel com uma baixa energia da formação em comparação com os do 

composto ternário SCWO. Nós mostramos que a condução é feita em SrWO4 essencialmente 

através de polarons, ligada à redução de W6+ em W5+ que induz uma distorção dos tetraedros 

WO4. 

No caso do SCWO, a substituição do estrôncio pelo cério aumentou a condutividade 

total, eletrônica e iônica. Além dos cátions identificados, os gaps (1/7), a substituição de Sr2+ 

por Ce3+, levam a modificações do estado de oxidação dos cátions. A oxidação de Ce (𝐶𝑒3+ ⇌

𝐶𝑒4+ +𝑒−) leva a um aumento da condutividade, em particular da contribuição eletrônica em 

relação à iônica. Neste caso, os transportadores de carga são transportados por saltos de barreira 

correlacionados envolvendo vagas catiônicas com energias de ativação relativamente baixas na 

faixa de temperatura de 600 a 700°C. Na mesma faixa de temperatura, há claramente uma mu-

dança no mecanismo de decomposição do metano, uma diminuição na oxidação total e um 

aumento na oxidação parcial, o que não foi observado para o SWO. 

4.6. Propriedades catalíticas 

Parte dos estudos feitos para determinação das propriedades catalíticas dos tungstatos 

binários e ternário foi publicado no periódico International Journal of Hydrogen Energy com o 

título de “Catalytic properties of Sr1−xCexWO4: The role of mixed conduction in methane oxi-

dation”. Todos os procedimentos experimentais descritos a seguir foram realizados conforme o 

aparato experimental descrito no item 3.3. 

4.6.1. Conversão de CH4 em CO e CO2 

150mg de catalisador em pó foram despejados e dispersos em 200mg de lã de quartzo 

de forma a manter os materiais homogêneos, após a mistura o catalisador suportado foi inserido 

no interior do reator tubular de quartzo. Em seguida, processo de regeneração do catalisador 

para eliminar os possíveis gases adsorvidos na superfície do catalisador foi efetuado. Esse pro-

cesso requereu fluxo contínuo de ar sintético com temperatura de 900°C durante 1h.  
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Após um período de purga e eliminação dos gases adsorvidos no catalisador, a aquisição 

de dados no FTIR começa a partir de um espectro plano adquirido sem metano no fluxo de gás. 

Os resultados foram obtidos a partir de 550°C incrementando 25°C até 650°C ou até a conver-

são total da quantidade de metano no sistema, seguindo as intensidades das bandas de absorção 

dos gases injetados e produzidos, sendo então reportados em função do tempo. Os fluxos de 

gases com várias concentrações de CH4 em ar sintético (80% N2 e 20% O2) foram ajustados 

para avaliação a taxa de conversão do CH4 em gás de síntese (CO/H2) perante a presença do 

catalisador e em várias condições especificas, 

A diferença observada nas posições e intensidades da banda de absorção permite deter-

minar o papel efetivo do catalisador no mecanismo de oxidação. Na presença de catalisadores, 

observamos o aparecimento de novas bandas de absorção identificadas com os seguintes nú-

meros de onda de 3600, 2360, 2180 cm-1 correspondentes respectivamente aos modos vibrató-

rios de H2O, CO2 e CO, como mostrado na Figura 4.27. Assim, o metano processo de transfor-

mação é evidenciado a partir do aparecimento de monóxido de carbono e dióxido que pode 

corresponder à oxidação parcial ou total. As intensidades de bandas de CO e CO2 aumentam 

com a diminuição da banda de CH4 em função das temperaturas catalíticas. 

4000 3600 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400

0,0

0,2

0,4

0,6

H
2
O

CO

CO
2 CH

4

CH
4

700 °C

675 °C

650 °C

600 °C

In
te

n
s

id
a

d
e

 (
a

.u
)

Comprimento de onda (cm
-1
)

Referência

H
2
O

 

Figura 4.27: Espectros típicos de FTIR da oxidação de metano a diferentes temperaturas. 

As análises são feitas à medida em que o fluxo de metano percorre o sistema reacional. 

A cada 30s, uma medida de FTIR é realizada apresentando a cada medida um espectro. O ex-

perimento ocorre até se alcançar a saturação do catalisador, ou seja, até o momento em que não 

há mais aumento na conversão de metano em CO e CO2. Esse momento é medido a partir da 

formação de um platô nas curvas dos gases mensurados. A Figura 4.28 apresenta exemplos da 
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formação de um sistema estacionário, nesse momento o processo de conversão é finalizado para 

análises dos dados. Em média, esse processo dura entre 1h e 1h30. 
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Figura 4.28: Exemplos de análises de FTIR durante 1h de amostras de (a) SWO, (b) CWO e (c) SCWO 

com concentração de CH4 de 11250ppm e 600°C. 

Os perfis de atividade catalítica são deduzidos a partir da evolução das intensidades de 

bandas de absorção de CH4, CO e CO2, em função do tempo, temperatura e concentração de 

metano. Os valores de intensidade são diretamente proporcionais à quantidade de gases identi-

ficados durante a reação catalítica (lei de Beer Lambert). Assim, o processo de transformação 

do metano é evidenciado pelo aparecimento de bandas de adsorção de monóxido de carbono e 

(a) (b) 

(c) 
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dióxido de carbono, que podem corresponder a reações de oxidação parcial ou total ocorrendo 

em sítios ativos em oxigênio (O*). 

Os mecanismos envolvidos na transformação catalítica do metano ocorrem em sítios 

ativos de oxigênio (O*), favorecidos pela adsorção e decomposição da molécula de oxigênio 

conforme visto na Equação (4.5. 

 𝑂2 → 𝑂2𝑎𝑑𝑠 → 2𝑂𝑎𝑑𝑠 → 2𝑂∗ (4.5) 

O oxigênio ativo também pode vir do tungstato, especialmente a altas temperaturas, 

quando a condução iônica pode ser ativada termicamente. O mecanismo de oxidação depende 

principalmente da decomposição do CH4 e da recombinação dos produtos de decomposição 

com O2. No caso dos óxidos condutores, o oxigênio dos sítios ativos tem duas origens; 

i) oxigênio adsorvido do ar que reage com moléculas de gás adsorvido, o que corres-

ponde ao mecanismo de Langmuir-Hinshelwood; 

ii) as espécies de oxigênio dos sítios ativos do sólido também reagem com as molécu-

las de gás adsorvidas, correspondendo ao mecanismo de Mar-Van Krevelen. 

O aparecimento de uma faixa de absorção de água pode estar relacionado ao processo 

de oxidação total (Equação (3.3). No caso de uma mistura gasosa rica em metano, já observa-

mos uma faixa de absorção significativa de cerca de 1000cm-1 correspondente à água (Arab et 

al 2013). No caso da oxidação total (Equação (3.3) a água produzida condensa fora do reator 

catalítico (baixa temperatura) com a formação de gotículas, o que não é o caso de oxidação 

parcial (Equação (3.4). Esta última reação pode ser promovida usando uma mistura de baixo 

oxigênio gasoso (CH4/Argon), como indicado em nosso trabalho anterior sobre SrWO4 (Arab 

et al 2013). 

A Figura 4.28 mostra a atividade catalítica das amostras de SWO (Figura 4.28a), CWO 

(Figura 4.28b) e SCWO (Figura 4.28c) com concentração de CH4 de 11250ppm e 600°C. A 

evolução da atividade catalítica é sigmoidal e começa com uma etapa de ativação de 10 min. 

Durante este passo, há adsorção de oxigênio (Equação (4.5) dando origem aos sítios de oxigênio 

ativado O * e à adsorção de metano devido às sucessivas decomposições (Equação (4.6): 

 𝐶𝐻4→ 𝐶𝐻3 + H→ → 𝐶𝐻2 +𝐻2 → CH +𝐻3 → C +4𝐻𝐴𝑑𝑠 (4.6) 
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O segundo passo mostra um rápido aumento nas intensidades em função do tempo, re-

fletindo uma atividade cinética significativa que dura cerca de 30 minutos. Este período corres-

ponde a pelo menos dois fenômenos: a adsorção dos gases e o início das reações de superfície 

correspondem à combinação de átomos de carbono e hidrogênio com oxigênio ativo para pro-

duzir CO e/ou CO2, H2O ou H2. Esta etapa é caracterizada pelo aumento das intensidades das 

bandas de absorção de CO e CO2 e pela diminuição do CH4 em função da temperatura de catá-

lise. Estes primeiros resultados revelam a capacidade dos tungstatos do tipo scheelita para ca-

talisar as reações de oxidação parcial e total do metano, levando à produção de gás de síntese. 

Finalmente, o terceiro passo é definido pelo platô de saturação, correspondendo a um 

equilíbrio termodinâmico de um mecanismo de adsorção e dessorção. É importante lembrar que 

essas medições são feitas com um fornecimento contínuo de metano. Em outras palavras, esse 

processo (adsorção e dessorção) pode ser explicado por um mecanismo de degradação e rege-

neração, levando em consideração o estado dos sítios ativos. Note também que o nível do platô 

de saturação muda em função da temperatura e a cinética de conversão é mais rápida com um 

fluxo de gás cada vez mais rico em metano. 

A taxa de conversão de metano foi calculada de acordo com as seguintes relações: 

 
𝜏𝐶𝑂2 =

𝐼𝐶𝑂2
(𝐼𝐶𝐻4 + 𝐼𝐶𝑂2 + 𝐼𝐶𝑂)

⁄  ; 𝜏𝐶𝑂 =
𝐼𝐶𝑂

(𝐼𝐶𝐻4 + 𝐼𝐶𝑂2 + 𝐼𝐶𝑂)
⁄  (4.7) 

Os resultados de medições catalíticas na presença da nova fase ternária e do binário 

SrWO4 são comparados entre 600°C e 725°C para diferentes concentrações de CH4, como mos-

trado na Figura 4.29. No geral, a oxidação do metano já começa a 600°C para SWO e SCWO 

para as diferentes concentrações, exceto em 2.500ppm para o composto ternário (Figura 4.29a). 

Nesta concentração, o óxido ternário já tem uma taxa de conversão relativamente alta (≈ 20% 

a 600°C) a baixa temperatura em comparação com o óxido binário. Para as diferentes concen-

trações de metano, a conversão total é atingida em 700 - 725°C. Além disso, a mesma tempe-

ratura de conversão total foi obtida em uma concentração muito maior de metano/ar (Arab et al 

2013). 

A análise dos resultados das reações catalíticas para as duas amostras (SWO e SCWO) 

mostra uma produção de CO devido a uma reação de oxidação parcial e CO2, correspondendo 
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ao processo de oxidação total. O CO da oxidação parcial é produzido com uma conversão má-

xima de 30% para 25.000ppm de CH4 com óxido ternário SCWO a 650°C (Figura 4.29c'). Para 

o óxido binário SWO, a taxa máxima de produção é de cerca de 20% para 2.500ppm a 700°C 

(Figura 4.29a). Ambas as amostras, a produção máxima de CO é levemente deslocada para 

baixas temperaturas e como a concentração de CH4 aumenta. Isto é provavelmente devido à 

saturação dos locais ativos disponíveis na superfície do catalisador. 
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Figura 4.29: Eficiência catalítica de SWO (a, b, c) e SCWO (a', b', c') em diferentes concentrações de CH4 

2500 ppm (a, a'), 11250 ppm (b, b') e 25000 ppm (c, c'). 

Em baixas temperaturas, (abaixo de 675°C) a quantidade de CO2 é sempre maior que a 

quantidade de CO para ambos os compostos, exceto para o ternário SCWO em alta concentra-

ção de CH4 (c'). O processo de oxidação total leva à mesma quantidade de CO2 para o SWO, 

independentemente da concentração de CH4, enquanto para o SCWO, a produção de CO2 di-

minui com o aumento da concentração de CH4, em favor da reação de oxidação parcial (Equa-

ção (3.4). A oxidação parcial do metano é ótima a 650-675°C e depois se torna total a 700°C. 

Além disso, em altas temperaturas e sob atmosfera oxigenada, o monóxido de carbono é instá-

vel e pode se transformar espontaneamente em CO2. Assim, o óxido de ternário SCWO parece 

ser um óxido de mais seletivo como binário SWO para reações de conversão de metano em 

várias concentrações, com uma taxa de oxidação parcial mais elevada do que a obtida por oxi-

dação completa a baixa temperatura (650°C). A oxidação total diminui enquanto a oxidação 

parcial aumenta, favorecendo assim a produção de gás de síntese, com menor produção de água. 
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Figura 4.30: Consumo de CH4 e conversão de CO e CO2 em diferentes temperaturas com concentração 

inicial de CH4 de (a) 2.500ppm, (b) 11.250ppm e (c) 25000ppm para a amostra de CWO. 

Em vista desses resultados, parece que a inserção do cério trivalente tem impacto nas 

transformações catalíticas observadas. Como comparação, a atividade catalítica da fase binária 

Ce2(WO4)3 também foi sondada apesar de uma diferença na estrutura, monoclínica vs quadrá-

tica. A atividade catalítica da CWO mostra uma transformação de metano, mas a 2.500ppm a 

oxidação é apenas total (Figura 4.30a), enquanto em alta concentração (11.250 e 25.000ppm), 

as duas reações (parcial e total) coexistem (Figura 4.30b e c). A 650°C, a oxidação total é de 

60 a 70%, enquanto não excede 30% no caso de SWO e SCWO, para as três concentrações 

(a) (b) 

(c) 
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testadas. A característica de oxidação parcial da reação de syngas é inexistente em baixa con-

centração, mas tem um rendimento de cerca de 20% para concentrações ricas em metano. No 

entanto, a reação de syngas é cada vez mais marcada para baixas temperaturas para altas con-

centrações. 

Análise feita nas amostras de SWO e SCWO. Dado o equilíbrio das reações de oxidação 

e o aparecimento de CO, essas transformações são apenas provas indiretas da produção de hi-

drogênio. Análises adicionais foram, portanto, realizadas pelo espectrômetro de massa quadru-

polo (EMQ) para comprovar a presença de hidrogênio. Os produtos da oxidação do metano 

foram analisados por diferentes unidades de massa atômica, CO (massa 28) e H2 (massa 2), 

além de H2O e CO2. (Figura 4.31). Os perfis do EMQ mostram que o catalisador SCWO tem 

um rendimento melhor que o SWO em termos de relação H2:CO. No geral, essa proporção é de 

cerca de 0,5 na faixa de concentração utilizada (2500ppm a 25000ppm), enquanto uma reação 

de oxidação parcial completa deve fornecer uma proporção de 2:1. Essa baixa relação H2:CO 

pode ser explicada pela ocorrência simultânea de oxidação parcial e total, resultando em coe-

xistência na mistura gasosa de CO2 e H2. Esta mistura pode dar origem à recombinação com 

água, levando ao consumo de H2 e à produção de CO, reduzindo assim a relação H2:CO. O fato 

do H2O ter sido observada pelo EMQ reforça essa hipótese. 
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Figura 4.31: Perfis de EMQ de CO e H2 registrados durante a oxidação de CH4 (25000ppm) a 650°C na 

presença de SWO e SCWO. 

Geralmente, a eficiência catalítica depende da capacidade do sólido de armazenar ou 

liberar átomos de oxigênio, a formação de vacâncias de oxigênio combinadas com mudanças 

nas valências de cátions ou a formação de defeitos de Schottky com vacância de cátions. No 

que diz respeito aos resultados microestruturais dos materiais utilizados, parece que a scheelita 
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ternária tem mais defeitos do que os óxidos binários, em particular nos sítios catiônicos, en-

quanto a fase monoclínica é mais uma estrutura deformada (distorção poliédrica) que é incom-

pleta. Além dos cátions de cério inseridos, todos os fatores precedentes podem modificar as 

propriedades de difusão (condução) e modificar a atividade catalítica. Em outras palavras, a 

condutividade e a oxidação catalítica estão fortemente correlacionadas. 
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5. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi proposto a síntese e caracterização de tungstatos de estrôncio e cério 

e o efeito desses compostos como catalisador na reação parcial de metano, nesse sentido, as 

propriedades catalíticas e elétricas foram estudadas. 

A metodologia de síntese EDTA-Citrato foi utilizada para produzir satisfatoriamente os 

tungstatos binários (SWO e CWO) e o tungstato ternário SCWO. Análises de DRX mostraram 

picos bem definidos constatando a formação de estrutura cristalina de scheelita tetragonal de 

grupo espacial I41/a para o SWO e estrutura monoclínica de grupo espacial C2/c para o CWO. 

O tamanho médio de cristalitos foi medido por MET e o resultado mostrou uma equivalência 

entre as amostras calcinadas a 1000°C, foi obtido 271nm para o SWO, 295 para o CWO e 216 

para o SCWO. 

A estrutura do SCWO foi identificada como scheelita tetragonal e as análises de DRX 

mostraram fases únicas bem cristalizadas com 35% de cério. Técnicas de difração de elétrons 

e microscopia eletrônica de alta resolução mostraram as modulações incomensuráveis ligadas 

ao ordenamento parcial de Sr2+ e Ce3+ e a perda de simetria do grupo espacial I41/a para o grupo 

I4. Os resultados do refinamento de Rietveld com o grupo espacial I4 revelaram distorções dos 

poliedros AO8, ou seja, o sítio ocupado pelo Ce3+. A estrutura foi definida como 

Sr1/2Ce5/14□1/7WO4. 

As propriedades catalíticas e elétricas da nova estrutura Sr1/2Ce5/14□1/7WO4 foram inves-

tigadas pela primeira vez e comparadas com as dos compostos binários SrWO4 e Ce2(WO4)3. 

Na faixa de temperatura estudada, a oxidação do metano nos catalisadores ocorreu de acordo 

com as reações de oxidação total e parcial. A taxa de oxidação parcial máxima foi obtida a 650 

° C com óxido ternário. Para diferentes concentrações (0,0025, 0,01125 e 0,025%), a decom-

posição completa do metano foi obtida a 700°C, produzindo CO2 e H2O, o que corresponde à 

oxidação total. O catalisador Sr1/2Ce5/14□1/7WO4 exibe uma mudança de temperatura em direção 

às baixas temperaturas da taxa de oxidação parcial com concentração crescente de metano, en-

quanto a oxidação total permanece baixa. Com relação à produção de gás de síntese (oxidação 

parcial), o óxido ternário teve um rendimento melhor que o composto binário. Medições elétri-
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cas com modos AC e DC mostraram condução mista, eletrônica e iônica, para diferentes tungs-

tatos. A substituição parcial do estrôncio pelo cério melhorou significativamente a condução 

do SCWO. A condutividade em função da temperatura revelou uma transição elétrica a 675°C, 

variando de extrínseca a intrínseca. Em altas temperaturas, as energias de ativação deduzidas 

estão próximas para ambas as amostras. Mas a baixas temperaturas, as energias das barreiras 

são mais baixas para o SCWO, favorecendo o processo de oxidação parcial. 

Um reator a membrana foi projetado e realizado durante esta tese. No entanto, proble-

mas mecânicos de resistência da membrana feitos de materiais de tungstato impediram o uso 

deste reator. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências 

 



Referências  106 

 

Rafael Hernandez Damascena dos Passos  Tese de Doutorado 

 

REFERÊNCIAS 

ABAKUMOV, A. M.; MOROZOV, V. A.; TSIRLIN, A. A.; VERBEECK, J.; 

HADERMANN, J. Cation ordering and flexibility of the BO₄2− tetrahedra in incommensurately 

modulated CaEu₂(BO₄)₄ (B = Mo, W) scheelites. Inorganic chemistry, v. 53, n. 17, p. 9407–

15, 2 set. 2014.  

AIT AHSAINE, H.; ZBAIR, M.; EZAHRI, M.; BENLHACHEMI, A.; ARAB, M.; 

BAKIZ, B.; GUINNETON, F.; GAVARRI, J.-R. Rietveld refinements, impedance 

spectroscopy and phase transition of the polycrystalline ZnMoO4 ceramics. Ceramics 

International, v. 41, n. 10, p. 15193–15201, 2015.  

ALBINO, M.; PECHEV, S.; VEBER, P.; VELAZQUEZ, M.; JOSSE, M. Cation 

ordering in the double tungstate LiFe(WO4)2. Acta Crystallographica Section C Crystal 

Structure Communications, v. 68, n. 2, p. i7–i8, 15 fev. 2012.  

ARAB, M.; LOPES-MORIYAMA, A. L.; SANTOS, T. R. DOS; SOUZA, C. P. DE; 

GAVARRI, J. R.; LEROUX, C. Strontium and cerium tungstate materials SrWO4 and 

Ce2(WO4)3: Methane oxidation and mixed conduction. Catalysis Today, v. 208, n. 0, p. 35–

41, 2013.  

BARBOSA, H. P.; KAI, J.; SILVA, I. G. N.; RODRIGUES, L. C. V.; FELINTO, M. C. 

F. C.; HÖLSÄ, J.; MALTA, O. L.; BRITO, H. F. Luminescence investigation of R3+-doped 

alkaline earth tungstates prepared by a soft chemistry method. Journal of Luminescence, v. 

170, p. 736–742, fev. 2016.  

BARSOUKOV, E.; MACDONALD, J. R. Impedance Spectroscopy: Theory, 

Experiment, and Applications. Second Edi ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2005.  

BASILE, F.; FORNASARI, G.; TRIFIRÒ, F.; VACCARI, A. Partial oxidation of 

methane: Effect of reaction parameters and catalyst composition on the thermal profile and heat 

distribution. Catalysis Today, v. 64, n. 1–2, p. 21–30, jan. 2001.  

BEZERRA LOPES, F. W.; ARAB, M.; MACEDO, H. P.; SOUZA, C. P. DE; SOUZA, 

J. F. DE; GAVARRI, J. R. High temperature conduction and methane conversion capability of 

BaCeO3 perovskite. Powder Technology, v. 219, p. 186–192, 2012.  

BONAMARTINI CORRADI, A.; BONDIOLI, F.; FERRARI, A. M.; MANFREDINI, 

T. Synthesis and characterization of nanosized ceria powders by microwave–hydrothermal 

method. Materials Research Bulletin, v. 41, n. 1, p. 38–44, jan. 2006.  

BRAZDIL, J. F. et al. Scheelite: a versatile structural template for selective alkene 

oxidation catalysts. Catal. Sci. Technol., v. 5, n. 7, p. 3452–3458, 2015.  

CAVALCANTE, L. S.; SCZANCOSKI, J. C.; BATISTA, N. C.; LONGO, E.; 

VARELA, J. A.; ORLANDI, M. O. Growth mechanism and photocatalytic properties of 

SrWO4 microcrystals synthesized by injection of ions into a hot aqueous solution. Advanced 

Powder Technology, v. 24, n. 1, p. 344–353, jan. 2013.  

CHEN, W.-H.; LIN, M.-R.; LU, J.-J.; CHAO, Y.; LEU, T.-S. Thermodynamic analysis 



Referências  107 

 

Rafael Hernandez Damascena dos Passos  Tese de Doutorado 

of hydrogen production from methane via autothermal reforming and partial oxidation followed 

by water gas shift reaction. International Journal of Hydrogen Energy, v. 35, n. 21, p. 

11787–11797, nov. 2010.  

CHEN, W.-H.; LIN, S.-C. Reaction phenomena of catalytic partial oxidation of methane 

under the impact of carbon dioxide addition and heat recirculation. Energy, v. 82, p. 206–217, 

fev. 2015.  

CHEN, W.-H.; LIOU, H.-J.; HUNG, C. I. Kinetics development and numerical 

simulation of methane thermocatalytic decomposition at the early stage and steady state. 

International Journal of Hydrogen Energy, v. 38, n. 13, p. 5270–5284, maio 2013.  

CULVER, S. P.; GREANEY, M. J.; TINOCO, A.; BRUTCHEY, R. L. Low-

temperature synthesis of homogeneous solid solutions of scheelite-structured 

Ca(1−x)Sr(x)WO4 and Sr(1−x)Ba(x)WO4 nanocrystals. Dalton Transactions, v. 44, n. 33, p. 

15042–15048, 11 ago. 2015.  

DABRE, K. V.; DHOBLE, S. J.; LOCHAB, J. Synthesis and luminescence properties 

of Ce3+ doped MWO4 (M=Ca, Sr and Ba) microcrystalline phosphors. Journal of 

Luminescence, v. 149, p. 348–352, maio 2014.  

DELGADO, K.; MAIER, L.; TISCHER, S.; ZELLNER, A.; STOTZ, H.; 

DEUTSCHMANN, O. Surface Reaction Kinetics of Steam- and CO2-Reforming as Well as 

Oxidation of Methane over Nickel-Based Catalysts. Catalysts, v. 5, n. 2, p. 871–904, 29 maio 

2015.  

DNPM/MME, D. N. DE P. M. Sumário Mineral Brasileiro 2015. Brasil: [s.n.].  

FARSI, H.; BARZGARI, Z. Synthesis, characterization and electrochemical studies of 

nanostructured CaWO4 as platinum support for oxygen reduction reaction. Materials 

Research Bulletin, v. 59, p. 261–266, 2014.  

GODINI, H. R.; GILI, A.; GÖRKE, O.; ARNDT, S.; SIMON, U.; THOMAS, A.; 

SCHOMÄCKER, R.; WOZNY, G. Sol–gel method for synthesis of Mn–Na2WO4/SiO2 

catalyst for methane oxidative coupling. Catalysis Today, v. 236, p. 12–22, nov. 2014.  

GODLEWSKA, P.; TOMASZEWICZ, E.; MACALIK, L.; HANUZA, J.; PTAK, M.; 

TOMASZEWSKI, P. E.; ROPUSZYŃSKA-ROBAK, P. Structure and vibrational properties of 

scheelite type Cd0.25RE0.5□0.25MoO4 solid solutions where □ is the cationic vacancy and 

RE=Sm–Dy. Journal of Molecular Structure, v. 1037, p. 332–337, 2013.  

GONÇALVES, R. F.; CAVALCANTE, L. S.; NOGUEIRA, I. C.; LONGO, E.; 

GODINHO, M. J.; SCZANCOSKI, J. C.; MASTELARO, V. R.; PINATTI, I. M.; ROSA, I. L. 

V.; MARQUES, A. P. A. Rietveld refinement, cluster modelling, growth mechanism and 

photoluminescence properties of CaWO 4 :Eu 3+ microcrystals. CrystEngComm, v. 17, n. 7, 

p. 1654–1666, 3 fev. 2015.  

GRACIA, L.; LONGO, V. M.; CAVALCANTE, L. S.; BELTRÁN, A.; AVANSI, W.; 

LI, M. S.; MASTELARO, V. R.; VARELA, J. A.; LONGO, E.; ANDRÉS, J. Presence of 

excited electronic state in CaWO 4 crystals provoked by a tetrahedral distortion: An 

experimental and theoretical investigation. Journal of Applied Physics, v. 110, n. 4, p. 043501, 

15 ago. 2011.  

GUBANOV, A. I.; DEDOVA, E. S.; PLYUSNIN, P. E.; FILATOV, E. Y.; KARDASH, 

T. Y.; KORENEV, S. V.; KULKOV, S. N. Some peculiarities of zirconium tungstate synthesis 



Referências  108 

 

Rafael Hernandez Damascena dos Passos  Tese de Doutorado 

by thermal decomposition of hydrothermal precursors. Thermochimica Acta, v. 597, p. 19–

26, dez. 2014.  

IONASHIRO, M. Giolito - Fundamentos de Termogravimetria e Análise Térmica 

Diferencial/Calorimetria Exploratória Diferencial. São Paulo: Giz Editorial, 2004.  

JIANG, P.; GAO, W.; CONG, R.; YANG, T. Structural investigation of the A-site 

vacancy in scheelites and the luminescence behavior of two continuous solid solutions A(1-

1.5x)Eu(x)□(0.5x)WO₄ and A(0.64-0.5y)Eu(0.24)Li(y)□(0.12-0.5y)WO₄ (A = Ca, Sr; □ = 

vacancy). Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), v. 44, n. 13, p. 6175–83, 7 abr. 

2015.  

KANG, F.; HU, Y.; CHEN, L.; WANG, X.; WU, H.; MU, Z. Luminescent properties 

of Eu3+ in MWO4 (M=Ca, Sr, Ba) matrix. Journal of Luminescence, v. 135, p. 113–119, mar. 

2013.  

LVOVICH, V. F. Impedance Spectroscopy. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 

Inc., 2012.  

MARRERO-LÓPEZ, D.; CANALES-VÁZQUEZ, J.; RUIZ-MORALES, J. C.; 

NÚÑEZ, P. High temperature properties of rare-earth tungstates RE2W2O9. Journal of Alloys 

and Compounds, v. 622, p. 557–564, fev. 2015.  

MOROZOV, V. A. et al. Incommensurate Modulation and Luminescence in the 

CaGd2(1–x)Eu2x(MoO4)4(1–y)(WO4)4y(0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1) Red Phosphors. Chemistry of 

Materials, v. 25, n. 21, p. 4387–4395, 12 nov. 2013.  

MOROZOV, V. A.; ARAKCHEEVA, A. V.; PATTISON, P.; MEERT, K. W.; SMET, 

P. F.; POELMAN, D.; GAUQUELIN, N.; VERBEECK, J.; ABAKUMOV, A. M.; 

HADERMANN, J. KEu(MoO 4 ) 2 : Polymorphism, Structures, and Luminescent Properties. 

Chemistry of Materials, v. 27, n. 16, p. 5519–5530, 25 ago. 2015.  

MOROZOV, V.; ARAKCHEEVA, A.; REDKIN, B.; SINITSYN, V.; KHASANOV, 

S.; KUDRENKO, E.; RASKINA, M.; LEBEDEV, O.; TENDELOO, G. VAN. 

Na2/7Gd4/7MoO4: a Modulated Scheelite-Type Structure and Conductivity Properties. 

Inorganic Chemistry, v. 51, n. 9, p. 5313–5324, 7 maio 2012.  

MOTE, V.; PURUSHOTHAM, Y.; DOLE, B. Williamson-Hall analysis in estimation 

of lattice strain in nanometer-sized ZnO particles. Journal of Theoretical and Applied 

Physics, v. 6, n. 1, p. 6, 2012.  

NABER, J. D.; SIEBERS, D. L.; JULIO, S. S. DI; WESTBROOK, C. K. Effects of 

natural gas composition on ignition delay under diesel conditions. Combustion and Flame, v. 

99, n. 2, p. 192–200, 1 nov. 1994.  

PATOUT, L.; JACOB, D.; ARAB, M.; PEREIRA DE SOUZA, C.; LEROUX, C. 

Monoclinic superstructure in orthorhombic Ce10W22O81 from transmission electron 

microscopy. Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering 

and Materials, v. 70, n. 2, p. 268–274, 1 abr. 2014.  

PEREIRA, P. F. S.; MOURA, A. P. DE; NOGUEIRA, I. C.; LIMA, M. V. S.; LONGO, 

E.; SOUSA FILHO, P. C. DE; SERRA, O. A.; NASSAR, E. J.; ROSA, I. L. V. Study of the 

annealing temperature effect on the structural and luminescent properties of SrWO4:Eu 

phosphors prepared by a non-hydrolytic sol–gel process. Journal of Alloys and Compounds, 

v. 526, p. 11–21, jun. 2012.  



Referências  109 

 

Rafael Hernandez Damascena dos Passos  Tese de Doutorado 

PEREIRA, P. F. S.; NOGUEIRA, I. C.; LONGO, E.; NASSAR, E. J.; ROSA, I. L. V.; 

CAVALCANTE, L. S. Rietveld refinement and optical properties of SrWO4:Eu3+ powders 

prepared by the non-hydrolytic sol-gel method. Journal of Rare Earths, v. 33, n. 2, p. 113–

128, fev. 2015.  

PIĄTKOWSKA, M.; TOMASZEWICZ, E. Solid-state synthesis, thermal stability 

and optical properties of new scheelite-type Pb1−3x⌷xPr2xWO4 ceramics where ⌷ 

denotes cationic vacanciesMaterials Letters. [s.l: s.n.].  

PILLEUX, M. E.; GRAHMANN, C. R.; FUENZALIDA, V. M.; AVILA, R. E. 

Hydrothermal ABO3 ceramic thin films. Applied Surface Science, v. 65–66, p. 283–288, mar. 

1993.  

PRAMANIK, S.; BHATTACHARYA, S. C. Size tunable synthesis and characterization 

of cerium tungstate nanoparticles via H2O/AOT/heptane microemulsion. Materials Chemistry 

and Physics, v. 121, n. 1–2, p. 125–130, maio 2010.  

RAMESH, S.; NG, C. K.; TAN, C. Y.; WONG, W. H.; CHING, C. Y.; MUCHTAR, 

A.; SOMALU, M. R.; RAMESH, S.; CHANDRAN, H.; DEVARAJ, P. Effects of sintering on 

the mechanical and ionic properties of ceria-doped scandia stabilized zirconia ceramic. 

Ceramics International, v. 42, n. 13, p. 14469–14474, 2016.  

RIBEIRO, D. V.; SOUZA, C. A. C.; ABRANTES, J. C. C. Use of Electrochemical 

Impedance Spectroscopy (EIS) to monitoring the corrosion of reinforced concrete. Revista 

IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 8, n. 4, p. 529–546, ago. 2015.  

RUI, Z.; ZHANG, K.; LI, Y.; LIN, Y. Simulation of methane conversion to syngas in a 

membrane reactor: Part I A model including product oxidation. International Journal of 

Hydrogen Energy, v. 33, n. 9, p. 2246–2253, maio 2008.  

SABALISCK, N. P. et al. Effect of pressure on La 2 ( WO 4 ) 3 with a modulated 

scheelite-type structure. Physical Review B, v. 89, n. 17, p. 174112, 27 maio 2014.  

SAIKIA, P.; ALLOU, N. B.; BORAH, A.; GOSWAMEE, R. L. Iso-conversional 

kinetics study on thermal degradation of Ni-Al layered double hydroxide synthesized by ‘soft 

chemical’ sol-gel method. Materials Chemistry and Physics, v. 186, p. 52–60, 2017.  

SANTAMARIA-PEREZ, D.; ERRANDONEA, D.; RODRIGUEZ-HERNANDEZ, P.; 

MUÑOZ, A.; LACOMBA-PERALES, R.; POLIAN, A.; MENG, Y. Polymorphism in 

Strontium Tungstate SrWO 4 under Quasi-Hydrostatic Compression. Inorganic Chemistry, v. 

55, n. 20, p. 10406–10414, 17 out. 2016.  

SANTOS, A. R. DOS. Análise por impedância eletroquímica &quot;on-line&quot; 

de conjuntos eletrodo/membrana (MEA) de células a combustível a membrna polimérica 

(PEMFC). [s.l.] Universidade de São Paulo, 2007. 

SHIVAKUMARA, C.; SARAF, R.; BEHERA, S.; DHANANJAYA, N.; 

NAGABHUSHANA, H. Scheelite-type MWO4 (M=Ca, Sr, and Ba) nanophosphors: Facile 

synthesis, structural characterization, photoluminescence, and photocatalytic properties. 

Materials Research Bulletin, v. 61, p. 422–432, jan. 2015.  

SILVA, L. M. DA. Introdução a análise de sistemas eletroquímicos no domínio da 

frequência. Jequitinhonha: [s.n.].  

SMAALEN, S. VAN. Incommensurate Crystallography. [s.l: s.n.].  



Referências  110 

 

Rafael Hernandez Damascena dos Passos  Tese de Doutorado 

SMIT, J.; SINT ANNALAND, M. VAN; KUIPERS, J. A. M. Development of a Novel 

Reactor Concept for the Partial Oxidation of Methane to Syngas. Chemical Engineering 

Research and Design, v. 82, n. 2, p. 245–251, fev. 2004.  

SUGIURA, K.; OGO, S.; IWASAKI, K.; YABE, T.; SEKINE, Y. Low-temperature 

catalytic oxidative coupling of methane in an electric field over a Ce-W-O catalyst system. 

Scientific reports, v. 6, p. 25154, 27 jan. 2016.  

TAKAI, S.; NAKANISHI, T.; OIKAWA, K.; TORII, S.; HOSHIKAWA, A.; 

KAMIYAMA, T.; ESAKA, T. Neutron diffraction and IR spectroscopy on mechanically 

alloyed La-substituted PbWO4. Solid State Ionics, v. 170, n. 3, p. 297–304, 2004.  

TAOUFYQ, A.; MAUROY, V.; GUINNETON, F.; BAKIZ, B.; VILLAIN, S.; 

HALLAOUI, A.; BENLHACHEMI, A.; NOLIBE, G.; LYOUSSI, A.; GAVARRI, J.-R. Role 

of the chemical substitution on the luminescence properties of solid solutions 

Ca(1−x)Cd(x)WO4 (0≤x≤1). Materials Research Bulletin, v. 70, p. 40–46, out. 2015.  

TOMASZEWICZ, E.; FUKS, H.; TYPEK, J. Synthesis, thermal stability and magnetic 

properties of novel cadmium and praseodymium tungstate Cd0.25Pr0.50□0.25WO4 and its 

solid solutions. Thermochimica Acta, v. 568, p. 95–103, set. 2013.  

VILAPLANA, R.; LACOMBA-PERALES, R.; GOMIS, O.; ERRANDONEA, D.; 

MENG, Y. Quasi-hydrostatic X-ray powder diffraction study of the low- and high-pressure 

phases of CaWO4 up to 28 GPa. Solid State Sciences, v. 36, p. 16–23, 2014.  

WILLIAMSON, G. .; HALL, W. . X-ray line broadening from filed aluminium and 

wolfram. Acta Metallurgica, v. 1, n. 1, p. 22–31, 1953.  

ZAMANIYAN, A.; BEHROOZSARAND, A.; MEHDIZADEH, H.; GHADIRIAN, H. 

A. Modeling of microreactor for syngas production by catalytic partial oxidation of methane. 

Journal of Natural Gas Chemistry, v. 19, n. 6, p. 660–668, nov. 2010.  

ZDRAVKOVIĆ, J.; SIMOVIĆ, B.; GOLUBOVIĆ, A.; POLETI, D.; VELJKOVIĆ, I.; 

ŠĆEPANOVIĆ, M.; BRANKOVIĆ, G. Comparative study of CeO2 nanopowders obtained by 

the hydrothermal method from various precursors. Ceramics International, v. 41, n. 2, p. 

1970–1979, mar. 2015.  

ZHANG, J.; WANG, Y.; ZHAI, Z.; CHEN, G. Investigations on morphology, 

photoluminescence and cathodoluminescence of SrWO4 and SrWO4:Tb3+. Optical 

Materials, v. 38, p. 126–130, dez. 2014.  

ZHANG, W.; WANG, P.; MA, J.; WANG, Z.; LIU, H. Investigations on 

electrochemical properties of membrane systems in ion-exchange membrane transport 

processes by electrochemical impedance spectroscopy and direct current measurements. 

Electrochimica Acta, v. 216, p. 110–119, 2016.  

ZHANG, Y.; GONG, W.; YU, J.; PANG, H.; SONG, Q.; NING, G. A new single-phase 

white-light-emitting CaWO 4 :Dy 3+ phosphor: synthesis, luminescence and energy transfer. 

RSC Adv., v. 5, n. 77, p. 62527–62533, 20 jul. 2015.  

 


