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Resumo: Neste trabalho, foram sitetizados materiais cerâmicos nanométricos da família das 

scheelitas, o molibdato de cério, através do método de complexação combinada EDTA-

Citrato. Realizou-se um planejamento experimental fatorial 2³ com três repetições no ponto 

central para avaliar a influência dos parâmetros de síntese, pH (5, 7,5 e 10), taxa de 

aquecimento (5, 7 e 10 °C.min
-1

) e tempo de calcinação (3, 4 e 5 h), na formação da fase, no 

tamanho médio de cristalito e no band gap do material. Os pós foram caracterizados através 

das análises TG/DSC, DRX, EDX, MEV e DRS-UV/Vis. Através da curva da análise 

TG/DSC, observou-se a decomposição dos orgânicos até a temperatura de 600 °C, 

temperatura a qual foi utilizada na calcinação dos precursores. Os difratogramas dos pós 

obtidos foram indexados com a ficha cristalográfica JCPDS (Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards) com código de referencia 01-070-1382 de estrutura monoclínica do 

tipo Scheelita e grupo espacial C2/c. Não foram identificadas fases secundárias. Os 

difratogramas foram refinados pelo método Rietveld, onde foram obtidos os parâmetros de 

rede e volume de célula unitária. As análises de EDX (% atômica) mostram que há desvios 

máximos de 15 e 10% entre as porcentagens atômicas teóricas e experimentais de Ce e Mo, 

respectivamente. Através das imagens de MEV, observou-se que os pós são formados por 

aglomerados de partículas de tamanhos e formato heterogêneos, formando um material 

poroso. O estudo do tamanho de cristalito foi feito baseado na interpretação dos dados dos 

difratogramas.  Utilizou-se os métodos de Halder-Wagner-Langford (HWL) e de Scherrer, 

revelando tamanho médio de cristalitos variando entre 11,67 e 32,75 nm. As propriedades 

ópticas das nanopartículas foram avaliadas por meio da análise de DRS-UV/Vis através da 

qual foram medidos os band gap ópticos que variaram entre 2,33 e 2,43 eV, característico de 

materiais semicondutores com potencial para aplicações fotocatalíticas utilizando a luz visível 

como fonte de radiação. O método de síntese utilizado mostrou-se eficiente para produção de 

um material cristalino, monofásico e de tamanho nanométrico. Observou-se que a síntese 

realizada com pH 5, taxa de aquecimento de 5°C.min
-1 

e tempo de calcinação de 3h se 

mostrou mais adequada para produção do material com as características desejadas de 

tamanho de cristalito e band gap. Os testes de fotocatálise indicaram que o material 

sintetizado possui alto potencial de adsorção do corante em pH 2, alcançando uma remoção de 

quase 95% do corante em 30 minutos de contato, sem irradiação de luz. O estudo do efeito da 

concentração de catalisador indicou que a diminuição da concentração de molibdato de cério 

para 0,125 g.L
-1

 aumentou o potencial de remoção de corante para 99% em 3 horas de reação. 

Observou-se ainda através dos testes fotocatalíticos que a diminuição da concentração do 

corante ocorreu pela adsorção do azul de metileno na superfície do material sem degradação 

da matéria orgânica, dentro das condições experimentais adotadas. Os resultados de cinética 

de adsorção indicaram que a adsorção do azul de metileno nas partículas de molibdato de 

cério pode ser descrita pelo modelo de pseudo-segunda ordem para as condições estudados no 

trabalho. 
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Abstract: In this work, nanosized ceramic materials of scheelite family were synthesized, the 

cerium molybdate, through the combined complexing method EDTA-Citrate. It was conduced 

a 2³ factorial design with three central points to evaluate the influence of synthesis parameters 

pH (5, 7.5 and 10), heating rate (5, 7 and 10 ° C min
-1

) and calcination time (3, 4, and 5 hr), 

on phase formation, the crystallite size and the band gap of the material. The powders were 

characterized by TG/DSC, XRD, EDX, SEM and DRS-UV/Vis analysis. Through TG/DSC 

curve, it was observed the decomposition of organics until 600 °C, which this temperature 

was used in the calcination of the precursors. The XRD powders patterns were indexed to the 

crystallographic card JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) nº 01-070-

1382 of Scheelite type with monoclinic structure and space group C2/c. No secondary phases 

were identified. The XRD patterns were refined by Rietveld method, where the lattice 

parameters and unit cell volume were obtained. The EDX analysis (atomic %) show that there 

is maximum deviation of 15 and 10% on the theoretical and experimental atomic percentages 

of Ce and Mo, respectively. Through the SEM images, it was observed that the powders are 

formed by particles agglomerations of heterogeneous format and size, forming a porous 

material. The crystallite size study was done based on the interpretation of data from the XRD 

patterns. It was used the Halder-Wagner-Langford (HWL) and Scherrer methods, revealing 

average size of crystallites ranging between 11.67 and 32.75 nm. The optical properties of the 

nanoparticles were evaluated using the DRS-UV/Vis analysis whereby the optical band gap 

were measured ranging from 2.33 to 2.43 eV, classifying the material as a semiconductor with 

potential for photocatalytic applications using visible light as the radiation source. The 

synthesis method used was efficient for the production of a crystalline, nanosized and single 

phase material. It was observed that the synthesis performed at pH 5, heating rate of 5 °C min
-

1
, and calcination time of 3hr were more suitable for the production of materials with the 

desired characteristics of crystallite size and band gap. Photocatalysis tests indicated that the 

synthesized material has a high potential for dye adsorption at pH 2, achieving a removal of 

nearly 95% of the dye in 30 minutes of contact, without light irradiation. The study of the 

effect of catalyst concentration indicated that the decrease of concentration of cerium 

molybdate to 0,125 g.L
-1

 increased dye removal potential to 99% in 3 hours of reaction. It was 

also observed through the photocatalytic tests that the decrease in concentration of the dye 

occurred by methylene blue adsorption on the material surface without degradation of organic 

matter, within the experimental conditions. The adsorption kinetics results indicated that the 

adsorption of Methylene Blue on cerium molybdate particles can be described by the pseudo 

second-order model for the conditions studied in this work. 

Keywords: Cerium Molybdate, Synthesis by EDTA-Citrate, Design of Experiments, 

Photocatalysis, Methylene Blue. 
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1. Introdução 

Muitos tipos de corantes com diversos tipos de estrutura têm sido extensivamente 

fabricados e utilizados pela indústria têxtil e de cosmético, à de alimentos e farmacêuticos, 

entre outros. Esses compostos orgânicos trazem melhorias para nossa qualidade de vida, mas 

a custo de sérias poluições ambientais devido à sua alta resistência à decomposição (Dong et 

al., 2011). Algumas famílias de corantes, tais como corantes azo, foram relatados como tendo 

se transformado em espécies genotóxicas e carcinogênicas através de diferentes mecanismos 

(Schneider et al., 2004). 

Técnicas de tratamento de efluentes fundamentadas em processos físico-químicos 

como coagulação, seguidos de separação por flotação ou sedimentação, apresentam alta 

eficiência na remoção de material particulado. Porém, são deficientes na remoção de cor e de 

compostos orgânicos dissolvidos. Processos de adsorção por carvão ativado têm se mostrado 

bastante eficientes para o tratamento deste tipo de efluente, porém em virtude da superfície 

química positiva do carvão, a adsorção de corantes de caráter catiônico é uma importante 

limitação desta técnica (Kunz et al., 2002).    

Além das limitações apresentadas pelas técnicas anteriores, estes processos geram 

resíduos ao final do processo, uma vez que os sistemas apresentados não degradam a matéria 

orgânica. Embora diminuam consideravelmente o volume do efluente, a disposição posterior 

dos resíduos sólidos, são ainda um problema.  

Uma das tendências mundiais para o tratamento de águas residuais são os Processos 

Oxidativos Avançados (POA), são tecnologias já consolidadas e efetivas para o tratamento de 

água e efluentes para a remoção de poluentes orgânicos não tratáveis por meio de técnicas 

convencionais devido a sua elevada estabilidade química e/ou baixa degradabilidade 

(Marcelino et al., 2013). 

Um dos POA que vem sendo largamente estudado é a aplicação da fotocatálise 

heterogênea, processo que envolve a degradação de compostos orgânicos através da formação 

de radicais hidroxilas na superfície de semicondutores pela irradiação de luz UV/Visível.  

Nas últimas décadas, vários nano materiais têm sido explorados para aplicações como 

novos fotocatalisadores de alta eficiência. Por exemplo, nanoestruturas de dióxido de titânio 

(TiO2) tem sido sistematicamente investigadas como promissores fotocatalisadores sob 

irradiação UV, devido a sua alta eficiência, baixos custos e baixa toxicidade. No entanto, a 

limitação de ter que trabalhar com uma faixa de comprimento de onda restrita ao UV fez 
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surgirem novas pesquisas nessa área, a fim de descobrir materiais que atuem 

fotocataliticamente em um comprimento de onda dentro do espectro do visível.  

Fotocatalisadores de óxido de titânio dopado com cério têm sido estudados 

extensivamente em várias reações, como oxidação de CO e conversão de CO2 em 

hidrocarbonetos, e em decomposição de poluentes orgânicos de corantes. Óxidos de Cério 

também tem sido apresentados como eficientes catalisadores para a oxidação catalítica de 

diferentes hidrocarbonetos e para remoção de compostos orgânicos de águas residuais (Ma et 

al., 2009; Trovarelli et al., 1992).  

Além disso, é relatada na literatura a absorção fotônica e de fotoluminescência do 

molibdato de cério na faixa do ultravioleta (Maisang et al., 2016) e sua aplicação em 

fotocatálise sob irradiação de luz ultravioleta e visível na degradação de corantes (Ayni et at., 

2016) e ação antibacteriana do molibdato de cério sob irradiação de luz UV em cultura de 

Escherichia coli (Kartsonakis et al., 2013). 

Desta forma, a necessidade de desenvolvimento de novos materiais com potencial para 

aplicação em tratamento de água é uma tarefa desafiadora e motivadora. 

 O presente trabalho de dissertação apresenta inicialmente o estudo da obtenção do 

material cerâmico pertencente à família das scheelitas (Ce2(MoO4)3), através do método de 

complexação combinada EDTA-Citrato de acordo com a rota proposta por Santos (2010). Foi 

realizado um planejamento experimental exponencial 2³ com três repetições no ponto central, 

variando-se os parâmetros pH, taxa de aquecimento e tempo de calcinação, para avaliação do 

efeito dos parâmetros no tamanho médio de cristalitos. Após a obtenção dos pós de molibdato 

de cério, o material foi caracterizado através da difração de raios-X, refinamento da 

microestrutura através do método Rietveld, microscopia eletrônica de varredura e 

espectroscopia de energia dispersiva de raios-X, espectroscopia de reflectância difusa e 

granulometria a laser.  

Após as caracterizações do material, foi realizado um estudo do potencial 

fotocatalítico do molibdato de cério através da degradação do corante orgânico azul de 

metileno sob irradiação de luz ultravioleta. Também foi estudada a adsorção do corante sobre 

as partículas do material.  
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 - Materiais Cerâmicos 

O processo de produção e caracterização de novos materiais nanoestruturados tem sido 

objeto de estudo de uma gama de pesquisadores nas últimas décadas para a exploração de 

tecnologias fundamentais que possibilitem uma melhoria das propriedades desses materiais 

em comparação aos que são obtidos por processos convencionais.  

 A necessidade de desenvolvimento tecnológico, fatores ambientais e econômicos 

trouxe consigo uma mudança na utilização dos materiais tradicionais utilizados pelas 

indústrias, sobretudo dos metais, por outros com melhor desempenho e menor custo. Estes 

materiais podem ser cerâmicas, polímeros ou compósitos.  

 O termo “cerâmico” vem da palavra grega keramikos, que significa “matéria 

queimada”, o que indica que as propriedades desejáveis desses materiais são atingidas 

normalmente através de um processo de tratamento térmico a alta temperatura. As cerâmicas 

são compostos inorgânicos formados entre elementos metálicos e não metálicos, os quais as 

interações interatômicas são total ou predominantemente iônicas, porém, com alguma 

natureza covalente (Callister, 2008). 

 Devido às características intrínsecas dos materiais cerâmicos tais como, baixa 

condutividade térmica e elétrica, elevado ponto de fusão, alta estabilidade térmica e química, 

baixa densidade e alta resistência à corrosão, abrasão e compressão sem se deformarem, a 

utilização destes materiais têm crescido bastante com diversas aplicações nas áreas de 

conhecimento humano.  

 As propriedades dos materiais cerâmicos, bem como dos outros tipos de materiais são 

fortemente influenciadas pelos precursores utilizados para a fabricação do material e pela 

microestrutura final. Dessa forma, é primordial o entendimento das características e 

propriedades do material para que se faça um controle eficiente no processo de preparação no 

qual a microestrutura do material é desenvolvida.  

2.1.1 - Estruturas Cerâmicas 

Dentre as classificações dos materiais, há uma que diz respeito à forma em que os 

átomos estão arranjados ou distribuídos na estrutura do material. Os materias nos quais os 

átomos são distribuídos de forma regular e organizados geometricamente são chamados 

cristalinos. Os materiais cujos átomos não são distribuídos de uma forma organizada dentro 

de uma estrutura geométrica são chamados de amorfos.  
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 A forma como os átomos estão organizados internamente em um cristal confere 

propriedades importantes em aplicações industriais. A formação das estruturas cristalinas 

cerâmicas não é só função das ligações interatômicas, mas também do número de 

coordenação do cátion e da relação entre os raios iônicos dos elementos participantes, e 

podem ser descritas como AX, AmXn, ABmXn, sendo m e n valores numéricos, A e B são 

cátions e X os ânions. Normalmente, os ânions apresentam raios iônicos maiores que os dos 

cátions. A estrutura cristalina deve apresentar neutralidade elétrica, o que vai definir o número 

e relação entre cátions e ânions (Acchar, 2010).  

2.2- Síntese de Materiais Cerâmicos 

Os materiais cerâmicos podem ser obtidos através de diversos métodos de síntese, 

cada um atribuindo diferentes características nos produtos finais. Deste modo, a técnica a ser 

utilizada para produzir um material cerâmico deve depender da aplicação a qual o material 

cerâmico será submetido, além do custo associado ao processo de produção. 

 Os métodos de síntese podem ser realizados através de reações em estado sólido ou 

por preparação por via úmida. As sínteses industriais de pós para aplicação em cerâmicas são 

realizadas principalmente pelo método cerâmico tradicional, que se trata de reações em estado 

sólido, ou também conhecido como mistura de óxidos. Entre os métodos de síntese por via 

úmida, os mais utilizados são o método de coprecipitação, Pechini, Sol-Gel, Hidrotermal, 

Solvotermal e reações de complexação (Santos, 2010).   

2.2.1 - Método de complexação combinado EDTA-Citrato 

Neste trabalho de dissertação, a síntese das scheelitas de molibdato de cério foi 

realizada através do método EDTA-Citrato que envolve a reação de complexação de íons 

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

ácido) e ácido cítrico e é bem discutido na literatura (Shao et al., 2000; Tong et al., 2002; 

Ikeguchiet al., 2003; Feldhoff et al., 2008; Santos, 2010; Moriyama, 2011; Lopes et al., 2012).   

 Neste método, os íons metálicos em solução na forma de sais são organizados a nível 

molecular dentro de uma matriz orgânica formada a partir do EDTA ácido e do ácido cítrico. 

Esta reação que permite a organização dos íons metálicos dentro da matriz orgânica é 

chamada de “reação de complexação”, formando-se então o complexo organometálico 

durante a reação (Lopes-Moriyama, 2011). 

 O processo de complexação combinada EDTA-citrato, uma reação modificada do tipo 

Pechini, é um método complexo polimerizado de sintetizar uma grande variedade de materiais 
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óxidos. Vários íons metálicos em uma solução são quelatados para formar complexos 

metálicos e então esses quelatados sofrem uma poliesterificação quando aquecidos para 

formar um polímero com íons metálicos distribuídos uniformemente por toda parte. Então, os 

pós resultantes tem partículas com tamanhos em escala nanométrica e boa homogeneidade na 

composição a nível molecular (Ding et al., 2008).   

 Com os parâmetros de pH e de concentração dos reagentes ideais estabelecidos para a 

formação dos complexos organometálicos, eles podem ser precipitados através da evaporação 

dos líquidos presentes no meio. A evaporação destes líquidos pode ser estimulada pelo 

aquecimento controlado da solução. Após certo tempo de aquecimento, o meio passa a 

apresentar uma aparência mais viscosa, devido à eliminação do líquido contido no meio. O 

final do processo de precipitação é identificado pela completa gelidificação do meio (Ding et 

al., 2008; Lopes-Moriyama, 2011).  

 Após o processo de gelidificação, onde íons metálicos estão distribuídos 

uniformemente, o material é submetido a um processo de calcinação para que ocorra ativação 

das reações químicas pertinentes à formação do pós cerâmico (Patra et al., 2011).  

2.2.2 - Reações de complexação com o agente complexante EDTA 

 Um átomo ou grupo de átomos ligado a qualquer átomo do seu interesse é chamado de 

ligante. Um ligante com um par de elétrons para compartilhar pode se ligar a um íon metálico 

que aceite um par de elétrons. Os receptores de pares de elétrons são chamados de ácidos de 

Lewis, e os doadores de pares elétrons são chamados de bases de Lewis. As moléculas que se 

ligam a íons metálicos por apenas um átomo são chamados de ligante monodentado. Um 

ligante multidentado se liga a um íon metálico através de mais de átomo ligante, também é 

chamado de quelato (Harris, 2011). 

 O EDTA (ácido etilenodiamino tetracético) é um dos agentes quelantes mais 

largamente utilizados. A molécula do EDTA tem seis sítios potenciais para a ligação de íons 

metálicos: quatro grupos carboxílicos e dois grupos amino, cada um dos últimos com um par 

de elétrons desemparelhados. Sendo assim, o EDTA é um ligante hexadentado (Skoog et al., 

2006). A Figura 2. 1 representa a fórmula molecular do EDTA ácido. 
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Figura 2. 1- Representação da fórmula molecular do EDTA ácido (Fonte: Harris, 2011). 

 O EDTA é um sistema hexaprótico, simbolizado por H6Y
2+

. Os átomos de hidrogênio 

ácido, representados em negrito na figura acima, são aqueles que se dissociam para a 

formação de complexos metálicos. 

O EDTA apresenta os seguintes valores de pK: pK1(CO2H) = 0,0; pK2(CO2H) = 1,5; 

pK3(CO2H) = 2,0; pK4(CO2H) = 2,6; pK5(NH
+
) = 6,13; pK6(NH

+
) = 10,37. Os primeiros 

valores de pK correspondem aos prótons da carboxila, e os dois últimos correspondem aos 

prótons do grupo amônio. Abaixo do pH 10,24 a maior parte do EDTA está protonada e não 

se encontra na forma Y
4-

 que se liga aos íons metálicos (Harris, 2011). 

As constantes de formação para os complexos do EDTA são grandes e tendem a serem 

maiores para íons mais positivos. Um complexo metal-EDTA se torna instável em pH ácido 

porque o íon H
+
 compete com o íon metálico pelo EDTA. Em pH muito alto o complexo de 

EDTA é instável porque o íon OH
-
 compete com o EDTA pelo íon metálico e pode precipitar 

o hidróxido metálico ou formar complexos de hidróxidos não reativos. Para cada íon metálico 

existe uma faixa de pH ideal para formação dos complexos; em alguns casos é necessário 

utilizar um agente complexante auxiliar, que forma um complexo fraco com o metal e o 

mantém em solução. Os agentes complexantes auxiliares, tais como amônia, tartarato, citrato 

ou trietanolamina, evitam que os íons metálicos precipitem na ausência do EDTA, porém o 

complexo cátion-agente complexante auxiliar deve ser menos estável do que o complexo 

cátion-EDTA ou a reação não seria possível (Harris, 2011).  

O EDTA ácido é um dos agentes complexantes mais utilizados, porque este reagente 

se combina em uma proporção de 1:1 sem importar a carga do cátion, com exceção dos metais 

alcalinos que não formam quelatos com o EDTA. A alta estabilidade deste agente se dá pelos 

vários sítios complexantes disponíveis que dão origem a uma estrutura semelhante a uma 

gaiola, onde o cátion é envolvido e isolado das moléculas do solvente (Skoog et al., 2006).  
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2.3 – O Composto Ce2(MoO4)3 

 O molibdato de Cério é um composto com subestrutura do tipo scheelita, que faz parte 

de uma família formada por molibdatos e tungstatos. A estrutura scheelita ideal tem uma 

célula unitária tetragonal com grupo espacial I41/a. A fórmula geral é ABO4, onde o A
2+

 é um 

cátion grande que é coordenado por 8 oxigênios, e o B
6+

 é um cátion pequeno coordenado 

tetraedricamente por oxigênios. Os cátions A típicos bivalentes que formam a estrutura 

scheelita ideal incluem cálcio e chumbo, enquanto os cátions B hexavalentes são molibdênio e 

tungstênio. A incorporação de um cátion trivalente no sítio do cátion bivalente da scheelita 

normal (fórmula empírica ABO4, baseada no CaWO4) produz um defeito na estrutura 

contendo vacâncias de cátions de modo a manter a eletroneutralidade (Brixner et al., 1972; 

Bart e Giordano, 1975).  

 A scheelita trivalente cristaliza em uma superestrutura apresentando várias 

(geralmente 3 ou 9) células unitárias de scheelitas primitivas arranjadas em uma supercélula 

com simetria monoclínica. A estrutura monoclínica resultante tem sítios de cátions grandes 

distinguidos por um ambiente local que consiste de sítios de vacâncias de cátions tanto quanto 

de outros cátions grandes. Especificamente, a fórmula empírica resultante é A2□(BO4)3, onde 

o □ indica uma vacância de cátion. A estrutura com defeito retém o arranjo de empacotamento 

da scheelita, mas com um terço de vacância dos sítios de cátions grandes (Brazdil, 2015).  

 Alguns trabalhos relatam que o molibdato de cério cristaliza com uma estrutura 

monoclínica scheelita a partir de um tratamento térmico entre 500 e 620 °C (Castellan et al., 

1976; Kartsonakis e Kordas, 2010; Brazdil et al., 2015) 

 De acordo com a literatura, vários estudos têm sido focados na fabricação de materiais 

de CeMo e TiFe que apresentam ação fotocatalítica ou antibacteriana. Molibdato de Cério 

com arquiteturas hierárquicas exibem notavelmente alta eficiência na decomposição de 

Vermelho Congo sob irradiação de luz visível e potencial de adsorção significativa em 

vermelho catiônico X-GTL e azul de metileno (Dong et al., 2011).  

 É sabido que as propriedades dos materiais cerâmicos como, morfologia, 

cristalinidade, tamanho dos grãos, área superficial e composição química, que influenciam 

diretamente nas aplicações dos materiais dependem do método de síntese adotado, bem como 

dos tratamentos térmicos aos quais esses materiais são submetidos. A Tabela 2. 1 apresenta 

algumas técnicas e tratamentos térmicos utilizados para a produção do Ce2(MoO4)3 

disponíveis na literatura. 

 



23 

Capítulo 2: Revisão Bibliográfica  

 
Michael Segundo Sena, Setembro/2016 

Tabela 2. 1- Métodos de síntese adotados na produção de Ce2(MoO4)3. 

Método de 

síntese 

Fontes de íons 

metálicos 

Tratamento 

térmico 

Tempo 

de 

reação 

Estrutura Referência 

Coprecipitação  

Na2MoO4·2H2O e 

Ce2(SO4)3 

 

10 °C 1 h Amorfo Yasakau, et al., 2012 

Coprecipitação  
(NH4)6Mo7O24e 

CeCl3 
70 °C 

 
Amorfo Yousefi, et al., 2012 

Coprecipitação  
Na2MoO4 e 

Ce(NO3)3.6H2O 
500 a 620 °C 10 h 

Scheelita 

monoclínica 

 

Castellan, et al., 1976 

Coprecipitação 
Ce(NO3)3.6H2O e 

Na2MoO4 

440°C  20 h 
Tetragonal 

 
Bart and Giordano, 

1974 acima de 

505°C 
 

Scheelita 

monoclínica 

 

Hidrotérmico 

 

Ce(NO3)3.6H2O e 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 

 

100 °C 10 h - Dong, et al., 2011 

Hidrotermal-

microondas/ 

solvotermal 

Ce(NO3)3.6H2O e 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 

 

270 W-

microondas 
30 min - (Maisang et al., 2016) 

Sol-Gel 
Ce(acac)3 e  

Na2MoO4 
550 °C 4h 

Tetragonal 

 

Kartsonakis and 

Kordas, 2010 

 

 A Figura 2. 2 representa as diversas áreas em que o molibdato de cério é objeto de 

estudo e aplicação em vários campos devido às suas propriedades que vêm sendo aprimoradas 

a partir do aperfeiçoamento das técnicas de síntese, produzindo materiais com cada vez mais 

qualidade. 
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Figura 2. 2- Percentual de publicações relacionadas ao Molibdato de Cério em diferentes áreas 

de conhecimento. (Fonte: Adaptado do Scopus). 

De acordo com a Figura 2. 2, as principais áreas de conhecimento com publicações 

relacionadas à produção e aplicação do molibdato de cério são Química (28,0%) e Ciência dos 

materiais (24,1%) além de Engenharia Química (12,7%), Física e Astronomia (11,1%), entre 

outras.  

A Figura 2. 3 apresenta como tem sido a produção de trabalhos sobre o molibdato de 

cério no decorrer dos anos. 

 

 

Figura 2. 3- Produção de Molibdato de Cério ao longo dos anos. (Fonte: Adaptado do 

Scopus). 

 Pode-se observar na Figura 2. 3 que a produção científica relacionada ao molibdato de 

cério tem aumentado ao longo dos anos iniciando em 1938 com 1 publicação e alcançando 14 

publicações em 2012 e 12 publicações em 2016.  
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2.4 - Planejamento Expetimental 

O planejamento experimental é uma ferramenta estatística que permite ao pesquisador 

avaliar a influência de um ou mais parâmetros em uma variável resposta de modo a reduzir a 

quantidade de experimentos necessários para avaliarem-se todos os efeitos e extrair do 

sistema o maior número possível de informações. No planejamento, os fatores são as variáveis 

experimentais que podem ser controladas e afetam a resposta do sistema de forma isolada 

e/ou na combinação dos fatores. 

2.4.1 - Planejamento Fatorial 2
3
 

O planejamento fatorial tem sido amplamente utilizado em pesquisas básicas e 

tecnológicas, uma vez que as variáveis que apresentam influência significativa são avaliadas 

simultaneamente (Medeiros, 2013). Neste trabalho foi utilizado o planejamento fatorial 2³. 

Na execução de um planejamento experimental, é necessário primeiramente 

especificar os níveis em que cada variável será estudada, ou seja, os valores dos fatores (ou 

classes, nos casos qualitativos). No caso do planejamento 2
3
, são estudados três fatores, ou 

variáveis independentes, variando em dois níveis diferentes, sendo o nível mais baixo (-1) e o 

mais alto (+1). Um planejamento fatorial completo é feito com experimentos em todas as 

possíveis combinações dos níveis de fatores (Neto, Scarminio e Bruns, 2003).  

A atribuição de sinais aos níveis superior e inferior, os quais foram atribuídos aos 

fatores estudados, possibilita a esquematização do planejamento na forma de matrizes, o que 

facilita os cálculos dos efeitos das variáveis e de suas interações na resposta do sistema 

(Medeiros, 2013). 

A Tabela 2. 2 mostra a construção de uma matriz de planejamento 2
3
, onde são 

variados em dois níveis os fatores pH, taxa de aquecimento e tempo de aquecimento. 
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Tabela 2. 2- Matriz de planejamento fatorial 2
3
. 

Ensaio pH taxa(°C/min) Tempo (h) 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

 

São acrescentadas a esta matriz, colunas representando interações dos efeitos de dois 

fatores e dos três fatores simultaneamente à resposta, além de uma representando a média dos 

valores. Os sinais das colunas de interações são o produto escalar dos sinais das colunas 

relacionadas. Deste modo, é criada uma tabela de coeficientes de contraste, que permite 

calcular de maneira facilitada os efeitos de cada fator, além de suas interações.  

Após a determinação dos efeitos do sistema, é possível criar um modelo estatístico 

para descrever as respostas do planejamento, formulado em termo dos efeitos por unidade de 

variação dos fatores. No planejamento fatorial 2
3
, o modelo pode ser descrito por uma 

equação polinomial representada pela equação  ̂(        )                        

                                         (        )    

     2. 1(Neto, Scarminio e Bruns, 2003). 

 

 ̂(        )                                                   

              (        )         2. 1 

   

Onde  ̂ representa a resposta do sistema à variação dos fatores, se tratando de uma 

variável dependente (neste trabalho, representa o tamanho do cristalito), b0 é o valor 

populacional da média de todas as respostas do planejamento e b1, b2, b12, b13, b23 e b123 são os 

valores populacionais dos efeitos principais e do efeito das interações, por unidade de x1 e x2e 

  (x1, x2) é o erro aleatório associado à resposta   (        ). 
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2.5 – Caracterização 

2.5.1 - Difração de Raios-X (DRX) 

A difração de raios-X é um método analítico largamente utilizado em diversas áreas, 

como produção de fármacos e engenharia de materiais. É a principal técnica analítica utilizada 

na caracterização microestrutural de materiais, permitindo análises precisas e eficientes, sendo 

sua principal função a identificação de materiais cristalinos, possibilitando a obtenção de 

informações importantes como a natureza química do material, seus parâmetros de rede, 

presença de defeitos na estrutura cristalina, assim como a determinação do tamanho dos 

cristalitos (Cruz, 2008; Passos 2012). 

Quando um feixe de raios-X, com um determinado comprimento de onda, é incidido 

sobre um material sólido, os elétrons dos átomos localizados em certo plano cristalográfico 

absorvem a energia associada à radiação emitida e, post eriormente, emitem os fótons 

absorvidos, de maneira que a radiação incidida é difrata com o mesmo ângulo ao qual foi 

atingido pelo plano cristalográfico conforme mostrado na Figura 2. 4. A intensidade da 

difração será dependente da densidade de elétrons contidos no plano atingido.  

 

Figura 2. 4- Ilustração do fenômeno de difração de raios-x sobre um material cristalino. 

(Fonte: Lopes-Moriyama, 2011). 

Quando o feixe de radiação é emitido sobre uma amostra sólida com átomos 

regularmente espaçados em um reticulo cristalino, a Lei de Bragg descreve bem espalhamento 

do mesmo, conforme é descrita na equação 2. 2. 
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                          2. 3 

 

Onde Ө é o ângulo entre os planos reticulares e o feixe difratado, n é ordem de 

difração (número inteiro), λ o comprimento de onda da radiação e d o espaçamento 

interplanar. 

Os raios-X difratados atingem um detector que permite a identificação do ângulo de 

incidência e da intensidade do feixe. Estes resultados são normalmente apresentados na forma 

de picos que constituem o difratograma (Woolfson, 1997). A partir do difratograma é possível 

identificar as fases presentes no material, comparando-se o perfil de difração com outros 

perfis contidos na literatura. 

2.5.2- Refinamento Rietveld 

Uma das técnicas mais utilizadas para o desenvolvimento de um modelo matemático 

que seja capaz de predizer as características cristalográficas de um determinado material 

cristalino de forma precisa faz uso do método Rietveld, que foi desenvolvido entre as décadas 

de 60 e 70 e que considera os dados como um grupo único, não utilizando a extração das 

intensidades integradas individuais para cada ângulo de Bragg, e considerando fatores 

técnicos do procedimento experimental utilizados para a obtenção dos dados (Pecharskyet al., 

2003). Esta técnica é comumente chamada de refinamento de microestrutura através do 

método Rietveld.  

Para o desenvolvimento deste modelo matemático, o ajuste dos parâmetros e variáveis 

do modelo a ser desenvolvido é feito de acordo com os padrões cristalográficos. Estes padrões 

devem ter sido previamente analisados quanto a sua compatibilidade com os dados do 

difratograma obtido para a amostra objeto de estudo. 

A utilização do método Rietveld prevê um conhecimento prévio sobre quais fases 

estão presentes na amostra alvo de estudo, para que, sobre elas, o procedimento de 

refinamento seja realizado. Neste caso, constate-se que o método Rietveld se trata de um 

procedimento de ajuste de modelo e não de “solução” de estrutura cristalina.  

A qualidade do ajuste do modelo desenvolvido pelo método Rietveld pode ser 

verificada através de alguns fatores de confiabilidade, os valores mais comuns são: Rwp, 

Rexp e X² (Jansenet al, 1994). O índice de ponderamento do refinamento em função dos 

pontos do perfil (Rwp) é descrito pela equação 2.3: 
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     √
∑   (      )  

∑ (  )  
          2.3 

 

O resultado estatisticamente esperado para o Rexp é apresentado na equação 2.4: 

 

      √
(   )

∑   (  )
 

 
          2.4 

 

Onde P é o número de parâmetros refinados.  

O fator de convergência ou precisão de ajuste (X²) é definido na equação 2.5: 

 

    
   

    
           2.5 

 

Quando o valor de X² for igual a 1 significa que Rwp alcançou o máximo dos valores 

estatisticamente esperados para R_exp para todos os parâmetros refinados (Sanghi e Agarwal, 

2012). 

Um bom ajuste do modelo desenvolvido pelo método Rietveld permite a determinação 

de parâmetros de célula de forma precisa, além da aproximação da quantificação da 

composição química da fase. 

2.5.3- Calculo do tamanho de cristalito 

A largura total a meia altura (FWHM), extraído do difratograma, é usado para calcular 

o tamanho dos cristalitos, e entre os modelos matemáticos utilizados destacam-se as equações 

de Scherrer, Williamson-Hall (WH) e Halder-Wagner-Langford (HWL).  

A correção instrumental da largura total a meia altura é calculada pela equação 2. 6 

com o FWHM da amostra experimental e uma amostra padrão (Gonçalves et al., 2012), que 

para este trabalho foi utilizado o próprio material Ce2(MoO4)3 calcinado a 900 °C a uma taxa 

de aquecimento de 5°C.min
-1

 por 72h.  

 

   √    
      

           2.6 

 

A estimativa do tamanho de cristalito por meio da equação de Scherrer é realizada de 

forma muito simples, pois esta equação negligencia a microdeformação ( ) que existe nas 
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estruturas dos materiais (Gonçalves et al., 2012). O cálculo do tamanho de cristalito pela 

método de Scherrer é apresentado na equação 2.7: 

 

  
   

     
           2.7 

 

Onde D é o diâmetro do cristalito (nm), K é um fator de forma adimensional com 

valor próximo de um,   é o comprimento de onda que incide sobre a amostra (nm),   é a 

largura do pico de difração que pode ser obtido utilizando a largura à meia altura do pico de 

difração (FWHM) ou através da largura integral, que corresponde à razão entre a área do pico 

e a intensidade máxima, e   é o ângulo de Bragg.   

O modelo matemático proposto por WH considera a microdeformação existente na 

estrutura cristalina dos materiais e oferece uma medida mais aproximada do tamanho dos 

cristalitos. Este método sugere a separação entre a contribuição do tamanho das partículas (D) 

e a microdeformação ( ), onde a contribuição da microdeformação da linha de alargamento 

do pico de difração é dado pela equaçãi 2. 8 (Gonçalves et al., 2012):  

 

                      2.8 

 

A análise do modelo de WH para separação destas duas contribuições sugere que D e 

  contribuem para a linha de alargamento com um perfil Lorentziano como descrito na 

equação 2. 9 (Gonçalves et al., 2012): 

 

                    2.9 

 

Quando se substitui as equações 2. 8 e 2. 9 na equação 2. 7 obtem-se o seguinte 

modelo de matemático de WH descrito na equaçãoo 2.10: 

 

     

 
  

 

 
  

         

 
          2. 10 

 

Contudo, o modelo de WH somente é utilizado quando o material apresenta evidência 

de anisotropia. Assim para amostras isotrópicas ou com comportamento de baixa anisotropia 

os melhores resultados para calculo de tamanho de cristalito é sugerido pelo método de HWL 

através da seguinte equação 2. 11 (Medeiros, 2013): 
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(
     

      
)    

       

(      ) 
 (

  

 
)          2.11 

2.6 – Degradação de corantes têxteis 

 Corantes podem ser defindos como substâncias que, quando aplicadas à algum 

substrato confere cor através de um processo que altera, pelo menos temporariamente, 

qualquer estrutura cristalina das substâncias coloridas. Tais substâncias com capacidade 

considerável de colorir são amplamente utilizadas nas indústrias têxtil, farmacêutica, 

alimentícia, fotográfica e de papel (Chequer et al., 2013). 

Estima-se que cerca de 10000 diferentes tipos de corante e pigmentos são usados 

industrialmente e cerca de 7 x10
5
 toneladas de corantes sintéticos são produzidos anualmente 

ao redor do mundo (Robinson et al, 2001; Ogugbue e Sawadis, 2011). 

Na indústria têxtil, mais de 200000 toneladas desses corantes são perdidas para 

efluentes todos os anos durante as operações de tingimento e finalização, devido à ineficiência 

do processo de tingimento (Chequer et al., 2013). 

 No Brasil, o órgão regulamentador que dispões sobre os parâmetros, condições, 

padrões e diretrizes para descarte de efluentes em corpos d’água é o CONAMA (Órgão 

Consultivo e Deliberativo ao Sistema Nacional do Meio Ambiente- SISNAMA). O artigo 

número 16 da resolução n°430/2011 estabelece que os efluentes de qualquer fonte poluidora 

apenas poderão ser lançados diretamente em corpo receptor desde que sigam os padrões 

estabelecidos pelo artigo. Os padrões estabelecidos para os efluentes da indústria têxtil são: 

pH entre 5 e 9; temperatura inferior a 40 °C, porém a variação de temperatura do corpo 

receptor não pode ultrapassar a 3 °C no limite da zona de mistura; Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO 5 dias a 20 °C): remoção de 60% de DBO, sendo que este limite apenas 

poderá ser reduzido no caso de existência de estudo de autodepuração do corpo hídrico que 

comprove o atendimento às metas de enquadramento do corpo receptor.  

Outro aspecto muito importante que deve ser levado em consideração pela indústria 

têxtil para o descarte de seus efluentes em corpos d’água é com relação à cor natural do corpo 

de água, este parâmetro é regulamentado pela resolução CONAMA n° 357/2005 e estabelece 

que a equivalência de cor real do corpo receptor deve ser de até 75 mg de Pt/L.  
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2.6.1 - Azul de Metileno 

Os poluentes mais comuns na indústria têxtil são os corantes sintéticos, sendo gerada 

cerca de 0,7 tonelada por ano no mundo. Os nomes comerciais dos corantes são usados com 

mais frequência do que a nomenclatura química, pois esses pigmentos são compostos 

complexos, e alguns não possuem estrutura química definida. Porém, algumas características 

podem ser levantas pela literatura como sua classificação, podendo ser catiônicos (corantes 

básicos), aniônicos (ácidos, corantes reativos) e não aniônicos (corantes dispersos) (Kayranli, 

2011). 

O azul de metileno, Figura 2. 5, é um corante básico, orgânico, aromático, 

heterocíclico, solúvel em água ou álcool, capaz de produzir cátions coloridos em solução, e 

conhecido como corante catiônico (Guaratini e Zanoni, 2000), sendo altamente reativo e 

capaz de reagir com uma diversidade de substratos, deste modo, há espaço para estudo de 

adsorção com diversos materiais. 

 

Figura 2. 5- Estrutura molecular do corante azul de metileno (Fonte: Dod et al., 2012). 

2.7- Tratamento de poluentes orgânicos  

A evolução dos processos industriais e o consequente aparecimento de novos produtos 

que rapidamente tornam-se essenciais para o consumo humano, a atividade industrial adquiriu 

um papel essencial para a sociedade contemporânea, e isso trouxe consigo uma consequente 

responsabilidade para este setor com relação ao meio ambiente, já que seus processos 

geralmente geram grandes quantidades de resíduos que devem ser bem condicionados para 

um descarte adequado.  

Existem diversas formas de tratamento de efluentes industriais como os processos 

biológicos (aeróbio, anaeróbio, enzimático etc), físicos (decantação, filtração, adsorção etc) 

químicos (incineração, eletroquímico, processos oxidativos avançados).  

De maneira geral, os tratamentos físicos permitem uma depuração dos efluentes, 

entretanto, as substâncias contaminantes não são degradadas ou eliminadas, mas apenas 

transferidas para outra fase. Logo, esse é um processo que gera resíduos ao final do 

tratamento do efluente. Já os processos biológicos também são largamente utilizados, uma vez 
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que permitem o tratamento de grandes volumes de efluente transformando compostos 

orgânicos tóxicos em CO2 e H2O (ou CH4 e CO2), com custos operacionais relativamente 

baixos. 

2.7.1- Processos Oxidativos Avançados 

Os Processos Oxidativos Avançados (POA) são tecnologias bastante consolidadas e 

eficientes no tratamento de água e efluentes de poluentes orgânicos não tratáveis por meio de 

técnicas convencionais devido a sua alta estabilidade química e/ou baixa biodegradabilidade 

(Oller, Malato e Sáchez-Pérez, 2011). 

Os POA são processos de degradação de contaminantes via geração de in situ de fortes 

oxidantes radicalares à base de oxigênio, como radical hidroxila •OH (Jović et al., 2013). O 

potencial de oxidação do radical •OH (2,80 V) é maior que de outros oxidantes comumente 

usados (cloro, hipoclorito, ozônio), e apenas o flúor apresenta maior capacidade de oxidação 

(3,03 V). Desta forma, esses processos possuem uma elevada eficiência, podendo alcançar a 

mineralização dos contaminantes orgânicos de um efluente, convertendo-os em CO2 e ácidos 

minerais (Marcelino et al., 2013).  

A versatilidade dos POA está nos diferentes caminhos que existem para a geração dos 

radicais •OH. Os radicais hidroxilas podem ser gerados utilizando-se os agentes oxidantes 

como o ozônio, peróxido de hidrogênio, além da radiação UV, ou de combinações como o 

O3/H2O2 (ozônio/peróxido de hidrogênio), O3/UV (ozônio/radiação ultravioleta), H2O2/UV 

(peróxido de hidrogênio/ radiação ultravioleta), O3/H2O2/UV (ozônio/ peróxido de 

hidrogênio/ radiação ultravioleta) e da combinação de hidrogênio com íons de ferro no 

chamado reagente Fenton (Amorim, Leão e Moreira, 2009). A Figura 2. 6 apresenta um 

organograma com os meios atualmente conhecidos para a obtenção do radical hidroxila.  
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Figura 2. 6- Meios de obtenção do radical hidroxila em processos oxidativos avançados. 

(Fonte: Marcelino et al., 2013) 

2.7.2- Fotocatálise Heterogênea  

 Semicondutores nanoestruturados tem sido comumente utilizados em dispositivos 

optoeletrônicos e fotovoltaicos e a cada dia tem-se aumentado o interesse em investigar as 

propriedades fotoeletroquímicas desses materiais (Kwolek et al., 2015). O processo de 

fotocatálise é baseado em uma reação onde um semicondutor é ativado pela emissão de luz 

solar ou artificial sobre as partículas com energia suficiente para excitar os elétrons da banda 

de valência para a banda de condução formando um par elétron-buraco, sendo a região entre 

as bandas chamada de “bandgap”, ou zona proibida. A Figura 2. 7 apresenta um esquema 

representativo de uma partícula de um semicondutor.  
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Figura 2. 7- Esquema representativo de um semicondutor. BV: Banda de Valência; BC: 

Banda de condução. (Fonte: Nogueira e Jardim, 1998). 

 

 A absorção de fótons com energia superior à band gap promove um potencial negativo 

na banda de condução com a presença de um elétron de valência e um concomitante potencial 

positivo na banda de valência. Estas lacunas na banda de valência tem potencial 

suficientemente positivo para a formação de radicais hidroxilas na presença de água adsorvida 

na superfície do catalisador, os quais, subsequentemente, podem degradar contaminantes 

orgânicos.  

 O processo de fotocatálise heterogênea ocorre através das seguintes etapas descritas a 

seguir (Silva, 2007):  

1. Difusão dos reagentes para a superfície do catalisador; 

2. Adsorção dos reagentes na superfície; 

3. Reação na superfície; 

4. Dessorção dos produtos; 

5. Difusão dos produtos da superfície.  

Os radicais livres hidroxilas podem ser gerados através da reação entre a vacância 

gerada e a água adsorvida na superfície do catalisador ou entre a vacância gerada e o grupo 

OH
-
 adsorvido na superfície do catalisador, conforme é mostrado nas equações 2.12 e 2. 13 

(Silva, 2007): 

 

 (  )
      (   ) →                 2.12 

OH
-
(ads) +h

+
(BV)→ OH                2.13 
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Estudos apontam que os mecanismos de degradação não se dão exclusivamente 

através do radical hidroxila, mas também através de outras espécies radicalares derivadas do 

oxigênio (O2
. -

, HO2
.
,  etc.), formados a partir da captura de elétrons fotogerados (Nogueira e 

Jardim, 1998).  

A eficiência do sistema reacional está diretamente relacionada às possíveis 

recombinações do par elétron-vacância, as quais transformam energia em calor, como pode 

ser observado na equação 2. 14, havendo, portanto, a necessidade de se retirar o elétron da 

banda de condução do meio reacional (Herrmann, 2005; Nogueira e Jardim, 1997). 

 

e
-
(BC) + h

+
(BV)→ calor          2.14 

 

 Para evitar a recombinação do par elétron-buraco, utiliza-se aeração artificial, uma vez 

que o O2 atuará como receptor de elétrons, gerando o radical superóxido, O2
●
, ou o radical 

hidroperoxila, HO2  que podem desencadear uma série de reações que favorecerão a geração 

de radicais livres OH  (Soares, 2005). 

Estudos têm demonstrado que os molibdatos de terras raras com estrutura R2(MoO4)3, 

com R= La, Ce, Pr, Nd, Sm e Eu,  são essencialmente semicondutores eletrônicos. No caso 

dos molibdatos, as bandas responsáveis pela condução eletrônica são a banda do orbital 2p do 

oxigênio (O
2-

) separados em energia dos orbitais 4d do molibdênio (Mo
6+

) e dos orbitais 5d 

dos terras raras (R
3+

) por um grande gap de energia (ex. 3 eV). Ambas as bandas vazias Mo
6+

: 

4d e R
3+ 

: 5d estão localizadas acima da banda preenchida O
2- 

: 2p e experimentos indicam 

que os íons Mo
6+

 são mais facilmente reduzidos que os íons R
3+

 , alocando-se a banda Mo
6+ 

: 

4d mais abaixo mas com uma mistura considerável com os estados R
3+ 

: 5d (Gauret al., 1993). 

A Figura 2. 8 mostra um modelo esquemático do diagrama de bandas de energia para 

molibdatos de terras raras. 
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Figura 2. 8- Diagrama esquemático de bandas de energia de molibdatos de terras raras. 

(Fonte: Gaur, Singh e Lal, 1993.) 

 De acordo com Gauret al. (1993), o molibdato de cério com estrutura monoclínica de 

scheelita com defeito pode apresentar um “band gap” de 2,00 eV, podendo as propriedades 

estruturais e consequentemente as propriedades elétricas do material variarem de acordo com 

o método de síntese e condições dos tratamentos térmicos.  Ayni et al. (2016) sintetizaram 

molibdato de cério via método solvotermal obtendo um material com valor de band gap igual 

a 2,55 eV. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Materiais e Métodos 

 



39 

Capítulo 3: Materiais e Métodos 

 
Michael Segundo Sena, Setembro/2016 

3. Materiais e Métodos 

3.1 - Reagentes 

Todos os reagentes utilizados na síntese do material pelo método de complexação 

combinada EDTA/Citrato são de grau analítico. A Tabela 3. 1 apresenta os reagentes 

utilizados seguido do grau de pureza e das respectivas empresas fornecedoras. 

Tabela 3. 1- Reagentes químicos utilizados na obtenção da fase Ce2(MoO4)3. 

Reagente  Fórmula química  Pureza (%) Fabricante 

Heptamolibdato de 

amônio  

(NH4)6Mo7O24.4H2O  

 

99 CRQ 

Nitrato de cério  Ce(NO3)3.6H2O 99 Aldrich 

EDTA ácido C10H16N2O8  99,4 Synth 

Hidróxido de amônia NH4OH 28% NH4OH CRQ 

Ácido cítrico  C2H4O2 99,5 Synth 

3.2 - Metodologia de Síntese 

O molibdato de cério foi produzido através do método de complexação combinada 

EDTA-Citrato. Os parâmetros de síntese adotados foram fundamentados na metodologia 

proposta por Santos (2010), os cálculos estequiométricos encontram-se no Apêndice (A). 

Foram utilizados um aquecedor /agitador da Fisatom (modelo 752A, potencia máxima 650W 

e 230V), um medidor de pH da Quimis (0-14 pH) e para controlar a temperatura utilizou-se 

um termômetro de mercúrio da etapa de síntese até a obtenção do gel. Para a etapa de 

calcinação, foi utilizada uma mufla programável EDG 3p-S. 

 A metodologia de síntese é descrita a seguir: 

 

a) Certa quantidade de EDTA ácido foi diluída em hidróxido de amônia a uma 

proporção de 1g:10 ml e a mistura foi mantida sob temperatura e agitação controlada 

(Solução 1).  

b) Foi adicionada a Solução 1 proporções estequiométricas dos cátions metálicos 

provenientes da mistura do heptamolibdato de amônio ((NH4)6Mo7O24.4.H2O) e do 

nitrato de cério(Ce(NO3)3.6H2O) ( Solução 2), e esta Solução 3 permaneceu sob 

agitação e temperatura controlada. Posteriormente foi adicionado ácido-cítrico e então 

a temperatura foi aumentada.  
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c) Depois de um determinado período de tempo, ocorreu a evaporação de água e 

amônia a partir da solução 3 e a formação de um gel viscoso.  

d) O gel obtido passou por um pré-tratamento térmico com a finalidade de eliminar a 

água e o hidróxido de amônia ainda presentes em excesso no gel, dando origem ao 

precursor do Ce2(MoO4)3que passará por tratamento térmico para obtenção do pó 

final.  

O precursor preparado foi submetido a analise termogravimétrica usando um 

equipamento TG/DSC NETZNETZSCH STA 449F3 empregando fluxo de ar sintético de 50 

mL/min para uma massa da amostra de 13,49 mg em cadinho de alumina. Foi aplicada uma 

taxa de aquecimento de 5°C.min
-1

, iniciando a analise a uma temperatura de 27°C com 

temperatura final de 1000 °C. O resultado da análise termogravimétrica forneceu a 

temperatura ideal para calcinação do Ce2(MoO4)3. 

A razão molar EDTA/ ácido cítrico/ íons metálicos utilizados na obtenção dos pós 

cerâmicos foi de 1: 1,5: 1. O pH da Solução 3 foi ajustado com adição de hidróxido de amônia 

NH4OH a 25%. 

As condições de síntese do planejamento experimental utilizadas para a produção dos 

pós de molibdato de cério estão resumidas na Tabela 3. 2. Para minimizar os efeitos de erro 

experimental, as sínteses foram executadas de forma aleatória.  
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Tabela 3. 2-  Condições experimentais do planejamento empregadas para a obtenção dos pós 

cerâmicos de Ce2(MoO4)3 sintetizados via método EDTA-Citrato. 

  Pré-calcinação Calcinação  

Amostra pH T 

(°C) 

Taxa 

(°C.min
-1

) 

Patamar 

(min) 

T 

(°C) 

Taxa 

(°C.min
-1

) 

Patamar 

(min) 

Ordem de 

execução 

CeMo1 5 230 5 180 600 5 180 9 

CeMo2 10 230 5 180 600 5 180 1 

CeMo3 5 230 5 180 600 10 180 10 

CeMo4 10 230 5 180 600 10 180 6 

CeMo5 5 230 5 180 600 5 300 5 

CeMo6 10 230 5 180 600 5 300 11 

CeMo7 5 230 5 180 600 10 300 3 

CeMo8 10 230 5 180 600 10 300 2 

PC1 7,5 230 5 180 600 7 240 8 

PC2 7,5 230 5 180 600 7 240 7 

PC3 7,5 230 5 180 600 7 240 4 

3.3- Caracterização 

3.3.1- Difração de Raios-X 

 A técnica de difração de raios-X foi empregrada para análise microestrutural das 

amostras de molibdato de cério, a fim de avaliar o comportamento e a evolução das fases 

cristalográficas. As análises foram realizadas em um drifratômetro Bruker D2 Phaser, 

utilizando radiação Cu-Kα (λ = 1,5406 Å ) com filtro de Ni e detector Lynxeye. A taxa de 

varredura foi de 0,01°/s para um intervalo em 2ϴ de 10° a 80° com corrente de 10 mA e 

voltagem de 30 kV. 

 Os difratogramas obtidos foram comparados com os padrões das fichas 

cristalográficas JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) com 01-070-1382 

e 045-04-07 utilizando o Software PANalytic X’Pert PRO©.  

 Após a identificação das fases presentes no material, foi realizado um tratamento 

físico-matemático sobre os dados cristalográficos comparando com outros dados 

experimentais encontrados na literatura, a fim de onter um melhor ajuste dos dados obtidos. O 

método utilizado para este tratamento foi o refinamento Rietveld com auxilio do software 

Maud, versão 2.55.  
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 Foi gerada uma figura da geometria estrutural do material utilizando os valores de 

parâmetros de rede obtidos a partir do refinamento utilizando o software Jmol versão 13.0. 

3.3.2- Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia de Energia 

Dispersiva de Raios-X. 

Para avaliação da composição química e os aspectos morfológicos (forma, tamanho e 

distribuição do tamanho das partículas) dos pós de molibdato de cério, utilizou-se um 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) com detector High-sensitivity semicondutor back 

scattered electron detector, modelo Hitachi Tabletop Microscope TM-3000 (Hitachi, Estados 

Unidos) operado com feixe de elétrons incidentes de 15 kV. Para a quantificação das amostras 

foi utilizado equipamento com detector EDX-7000 da Shimadzu com faixa de medição de 

sódio a urânio. 

3.3.3 - Espectroscopia na Região do UV-Visivel  

Para a análise do band gap das amostras estudadas foi utilizado um espectrofotômetro 

UV-Vis NIR Cary, modelo 5G com acessórios para medida de refletância difusa. Os espectros 

de Reflectância difusa (DRS) foram obtidos na região entre 200 e 800 nm e todas as medidas 

foram realizadas em temperatura ambiente utilizando o sulfato de bário (BaSO4) como 

amostra de referência para as medidas da reflectância. 

Determinação do band gap óptico 

Para o cálculo da energia de band gap das amostras produzidas neste trabalho, levou-

se em consideração a teoria da quantização de energia fundamentada por Planck, que afirma 

que a energia de um fóton E (J ou eV) é determinada conforme as equações 3. 1 e  3. 2. 

 

E = hυ            3. 3 

E = h(c/λ)           3. 4 

 

Onde h é a constante de Planck (h = 6,6262 x 10-34J.s), υ é a frequência (s-1), c é a 

velocidade da luz (c =2,997 x 108 m/s) e λ é o comprimento de onda (m).   

 Quando se trata sobre a interação de fótons com um determinado material, faz-

se necessário saber a absorbância α (adimensional) da substância em estudo. Em trabalhos 

com filmes finos, a lei de Beer-Lambert possibilita a estimativa deste valor através da equação 

3.3 (Sczancoski et al., 2008). 
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    *   (
 

   
)+              3.3 

 

Onde α (m
-1

 neste caso) é o coeficiente de absorção, T é a transmitância e xF é a 

espessura do filme. 

Porém, a lei não se aplica quando o material está na forma de pó, pois o caminho 

óptico é indefinido. Então, através do espectro na região UV-Vis é possível determinar o 

coeficiente de absorção por meio da reflectância difusa utilizando o modelo de Kubelka-

Munk, sendo este modelo largamente utilizado para este tipo de análise em amostras de pó 

(Manikandanet al., 2014). A função Kubelka-Munk F(R) é diretamente proporcional ao 

coeficiente de absorção (α), calculada a partir da equação 3.4: 

 

 ( )      
(   ) 

  
          3.4 

 

Onde é levada em consideração a reflectância do pó (R) (%). 

Com base no conhecimento destas variáveis físicas, os autores Wood e Tauc 

propuseram um método para calcular qualitativamente a energia de band gap Egap de óxidos 

semicondutores. De acordo com estes pesquisadores, a Egap está relacionada com a 

absorbância e a energia de fótons como proposto pela equação 3.5 (Sczancoski et al., 2008). 

 

      (       )
          3.5 

 

Onde A é uma constante e n é uma variável que depende do tipo de transição 

eletrônica (n = 1/2, 2, 3/2 ou 3 para permitida direta, permitida indireta, proibida direta ou 

proibida indireta, respectivamente). 

Alguns autores têm relatado que molibdatos e tungstatos têm um típico processo de 

absorção óptica caracterizado por transições eletrônicas diretas, que ocorrem de estados de 

energia máximos localizados próximos ou na banda de valência para mínimos estados de 

energia localizados abaixo ou na banda de condução, nas mesmas regiões da zona de Brillouin 

(Vieira et al., 2013) 

A partir desta consideração, considerou-se o valor de n = 1/2 na equação 3.5 para as 

fases de Ce2(MoO4)3. 
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3.3.4- Distribuição granulométrica  

 O diâmetro médio equivalente por volume dos pós sintetizados de Ce2(MoO4)3 foi 

determinado a partir da distribuição granulométrica por espalhamento de feixe de laser 

(Microtrac S3500). 

3.3.5- Metodologia dos testes de fotocatálise 

Para os testes de fotocatálise, foi selecionada uma amostra do ponto central do 

planejamento experimental, CeMo10, sintetizada neste trabalho. 

A Figura 3. 1 representa o esquema dos equipamentos utilizados nos ensaios de 

fotocatálise. O reator utilizado foi do tipo batelada, constituído de um tubo de vidro 

transparente com volume útil de 1,5L. A fonte de radiação utilizada foi uma lâmpada de vapor 

de mercúrio (NSK, 250 watts) sem o bulbo de vidro externo de proteção, permitindo a 

passagem completa da radiação UV. A agitação do meio reacional para manter o catalisador 

em suspensão foi realizada com o auxílio de agitação magnética. 

 

Figura 3. 1- Representação esquemática dos equipamentos utilizados nos ensaios de 

fotocatálise. 

O sistema reacional foi posto dentro de uma caixa de madeira revestida internamente 

com papel alumínio para proteção externa da irradiação UV, permitindo assim, que os raios 

fossem refletidos para dentro do reator. A lâmpada foi inserida concentricamente no reator 

dentro de um tubo de quartzo encamisado que permitiu a passagem de água de refrigeração 
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que era bombeada com auxílio de um banho termostático. Esse procedimento permitia a 

manutenção da temperatura de reação na faixa de 35ºC. 

 A degradação fotocatalítica do corante azul de metileno foi estudada para diferentes 

pH’s (2, 5 e 9) da solução, controlado através da adição de NaOH e HCL, sob condições de 

temperatura de 35ºC, variando-se a concentração do corante na solução aquosa de 10 a 30 

ppm feita a partir de uma solução mãe de 1000 ppm, adicionando-se de 1000 a 62,5 mg de 

catalisador, pressão ambiente e volume fixo de solução de 500 mL. Esta metodologia foi 

determinada com base em trabalhos reportados na literatura (Aman et al., 2012; Soltani e 

Entezari, 2013; Edrissi et al., 2013; Saranya et al., 2014; Myilsamy et al., 2015). 

 Antes de iniciar a reação fotocatalítica com a incidência da luz, a solução de azul de 

metileno adicionada das partículas de molibdato de cério foi agitada por 30 min para atingir o 

equilíbrio de adsorção/dessorção. No final deste período foi determinada a concentração da 

solução. Esta foi considerada como sendo a concentração inicial (denotada por C0) para os 

testes de fotocatálise.  

Após esta etapa, a lâmpada de vapor de mercúrio foi ligada e a solução permaneceu 

sob agitação, e alíquotas foram retiradas em intervalos de 1 hora para análise 

espectrofotométrica. Antes de determinação da absorbância as amostras foram centrifugadas 

por 5 min com rotação de 4000 rpm a fim de separar o catalisador da solução. A degradação 

do corante foi monitorada através da medida da absorbância a 666 nm. 

3.4 - Cálculo de Cinética de Adsorção 

A cinética de adsorção descreve a velocidade com a qual as moléculas do adsorbato 

são adsorvidas no adsorvente. Esta velocidade é dependente das características físico-

químicas do adsorbato (natureza do adsorbato, peso molecular, e solubilidade), do adsorvente 

(natureza e estrutura de poros) e da solução (pH, temperatura e concentração) (Schneider, 

2008). O mecanismo de adsorção de um adsorbato em sólidos porosos pode ser descrito como 

o contato entre as moléculas do adsorbato e a superfície externa do adsorvente, adsorção nos 

sítios da superfície externa, difusão das moléculas do adsorbato nos poros e adsorção das 

moléculas do adsorbato nos sítios disponíveis na superfície interna (Collazzo, 2009).  

 Neste trabalho, alguns modelos cinéticos de adsorção foram testados para determinar-

se o modelo que descreve o sistema, esses modelos são descritos a seguir.  
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3.4.1- Mecanismos de adsorção 

 Os modelos cinéticos mais comumente utilizados são os modelos diferenciais de 

pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem utilizados para previsão do mecanismo que 

envolve o processo de adsorção, embora existam muitos modelos cinéticos que possam ser 

utilizados para descrever a adsorção de um adsorbato sobre um adsorvente.  

 Em um processo de adsorção sólido-líquido, a transferência de soluto é normalmente 

caracterizada por uma transferência de massa externa (difusão na camada limite) ou na 

difusão intrapartícula ou ambos. De acordo com (Choong et al., 2006), a dinâmica de 

adsorção pode ser descrita por três etapas consecutivas: transporte de soluto da solução 

através do filme líquido para a superfície externa do adsorvente, difusão do soluto no poro do 

adsorvente e adsorção de soluto sobre a superfície no interior dos poros do adsorvente.  

 Os modelos de pseudo-primeira e segunda ordem são descritos a seguir. 

Pseudo-primeira ordem 

 O modelo de pseudo-primeira ordem tem sido amplamente utilizado para sistemas de 

adsorção, uma vez que permita a representação dos dados experimentais de grande parte dos 

sistemas adsorvente/adsorbato (Vadivelan e Kumar, 2005). O modelo é descrito pela equação 

3.6: 

 

  

  
    (    )          3.6 

 

Onde k1 é a constante de velocidade que representa a taxa de adsorção (min
-1

), q é a 

quantidade de corante adsorvido (mg/g) em um tempo t e qe é a quantidade de corante 

adsorvido no equilíbrio (mg/g). 

Linearizando a equação 3.6 integrada obtem-se: 

 

   (    )     (  )   
    

     
        3.7 

 

Plotando os valores de    (    ) em função do tempo e obtendo-se uma reta, 

significa que os dados experimentais podem ser representados por esse modelo matemático. 

Deste modo, o valor da inclinação da reta representa o valor de k1 e o coeficiente linear 

representa o valor de log(qe). 
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Pseudo-segunda ordem 

O modelo cinético de pseudo-segunda ordem pode ser utilizado para representar os 

dados cinéticos de processo de adsorção. Embora este modelo não tenha um significado 

físico, ele se ajusta à uma grande variedade de sistemas (Collazzo, 2009). A equação 3.8 

descreve o modelo de pseudo-segunda ordem: 

 

  

  
    (    )           3.8 

 

Onde k2 representa a constante de velocidade de adsorção (mg/g.min), q é a quantidade 

de corante adsorvido (mg/g) em um tempo t e qe é a quantidade de corante adsorvido no 

equilíbrio (mg/g).  

Integrando a equação 3.8 e aplicando as condições de contorno t= 0 e q= 0, t= t e q= 

qe, obtêm-se a equação 3.9: 

 

  
  
      

         
           3.9 

 

Linearizando a equação 3.9, tem-se: 

 

 

 
  

 

    
  

 

  
            3.10   

 

A constante k2 é utilizada para calcular-se a taxa inicial de adsorção (h) através da 

equação 3.11, sendo h expresso em (mg/g.min) em um tempo tendendo a zero.  

 

       
            3.11 

 

Logo, pode-se reescrever a equação 3.9 como: 

 

   
 

 

 
 

 

  

           3.10 

 

Plotando-se os valores de t/q (min.g/mg) em função do tempo (min), determina-se os 

valores de k2, qe calculado. 
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4. Resultados e Discussões 

4.1- Decomposição térmica do precursor de Ce2(MoO4)3 

Os resultados obtidos da análise Termogravimétrica (TG) e de análise Calorimétrica 

Exploratória Diferencial (DSC) estão apresentadas na Figura 4. 1, permitindo observar as 

regiões que ocorrem as reações associadas à calcinação do precursor organometálico até a 

formação do Ce2(MoO4)3. 
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Figura 4. 1- Análise termogravimétrica (TG) e análise calorimétrica exploratória diferencial 

(DSC) da amostra de precursor do Ce2(MoO4)3 sintetizada com pH 9. Taxa de aquecimento de 

5 °C.min
-1

 para uma massa de 13,49 mg. 

Conforme a Figura 4. 1, a amostra do precursor de molibdato de cério possui três 

etapas de decomposição térmica. A primeira etapa de decomposição ocorre a 92 °C, de acordo 

com Patra et al. (2011), é devida a eliminação de água e amônia residuais presentes na matriz 

orgânica. Esta observação é feita baseando-se na forma da curva, que está associada a uma 

perda de, aproximadamente, 2,5% de massa até que se estabiliza em aproximadamente 150°C. 

 A segunda etapa de decomposição que ocorre a 357 °C é atribuída à decomposição dos 

quelatos e formação dos complexos organometálicos, uma matriz orgânica que abriga os 

metais ainda separados e amorfos. Nesta etapa ocorre uma perda de aproximadamente 30% de 

massa (Lopes-Moriyama, 2013).  

A terceira etapa de decomposição ocorre a 492 °C relacionada a uma perda de massa 

de 35,58%, a perda de massa total medida durante a análise termogravimétrica foi de 68 %. 

Na curva da DSC, o pico exotérmico localizado a aproximadamente 500°C representa a 
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pirólise do complexo organometálico que dá origem a óxidos intermediários até que se forma 

o Ce2(MoO4)3 cristalino. A estabilização da massa por volta de 600°C indica que esta é a 

temperatura adequada para a calcinação do material sintetizado neste trabalho. A curva DSC 

mostra que ocorrem reações com o aumento de temperatura que podem provocar mudanças na 

fase cristalina do material.  

4.2 - Difração de Raios – X 

Inicialmente, fez-se uma investigação variando a temperatura de calcinação a qual os 

precursores do molibdato de cério seriam submetidos para as sínteses dos pós do 

planejamento experimental a fim da obtenção de um material monofásico. Para tal, foram 

sintetizados precursores com pH do meio reacional 9 e foram calcinados à uma taxa de 

aquecimento de 5 °C.min
-1

 variando-se a temperatura a 450, 500, 600 e 800 °C durante 180 

minutos. Os difratogramas dos pós sintetizados são apresentados na Figura 4. 2.  

Todos os difratogramas apresentados foram plotados pela Intensidade Relativa 

(Intensidade do pico/Intensidade máxima) em função dos ângulos de difração (2ϴ). Pode-se 

observar na Figura 13 que o material calcinado a 450°C ainda é amorfo, apresentando picos 

de difração largos e com bastante ruído. O pó calcinado a 500 °C já apresenta um 

difratograma com picos estreitos e definidos, característicos de um material cristalino, todos 

os picos foram indexados com a carta JCPDS (Joint Committeeon Powder Diffraction 

Standards) nº 045-04-07 do La2(MoO4)3 de estrutura tetragonal. Já o difratograma do material 

calcinado a 600 °C teve todos os picos indexados com a carta JCPDS nº 01-070-1382 do 

La2(MoO4)3 monoclínico. O material calcinado a 800 °C apresenta os picos da estrutura 

monoclínica, porém foi observado o surgimento das fases de Ce11O20 e Ce7O12, devido a 

oxidação do cério.  

Os difratogramas dos pós de molibdato de cério foram indexados com as cartas do 

molibdato de lantânio devido a indisponibilidade das cartas de molibdato de cério com 

estrutura tetragonal e monoclínica na literatura.  
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Figura 4. 2- Difratogramas dos pós de molibdato de cério com pH do meio reacional 9, taxa 

de aquecimento de 5 °C.min
-1

, variando temperatura de calcinação. Legenda dos picos de 

difração: ●- Ce2(MoO4)3 tetragonal, ∆- Ce2(MoO4)3 monoclínico, ♦- Ce11O20, *- Ce7O12. 

Os resultados obtidos na Figura 4. 2 são condizentes com a análise termogravimétrica 

apresentada anteriormente, onde comprova-se que o aumento da temperatura de calcinação a 

800°C promove a oxidação do cério, formando-se fases de Ce11O20 e Ce7O12 que são 

intermediários para a formação do CeO2. Brazdil et al. (2015) também evidenciou o 

surgimento de fases de CeO2 na síntese do molibdato de cério a temperaturas acima de 600 °C 

ou com tratamento térmico a 600 °C por um tempo estendido de 60 dias.  

Após este estudo, foi selecionada a temperatura de 600 °C para a síntese dos pós do 

planejamento experimental 2³.  

Os difratogramas apresentados nas Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 são provenientes de análises 

de DRX realizadas nas amostras sintetizadas para o planejamento experimental deste trabalho, 

todos os picos foram perfeitamente indexadas segundo a ficha JCPDS com código de 

referência 01-070-1382 com fase única de estrutura monoclínica do tipo Scheelita e grupo 

espacial C2/c. 

 É observado que os picos apresentados nos difratogramas são intensos, estreitos e bem 

definidos, identificando que as amostras sintetizadas são sólidos cristalinos. Verifica-se em 

todos os difratogramas a presença dos picos de difração intensos característicos da scheelita 

primitiva (28° - 34° e 46° - 58°), além dos picos de baixa intensidade localizados na região 

entre (10° - 25°), que são a impressão digital da superestrutura monoclínica com defeito 

(Brazdil et al., 2015).  

 Neste trabalho, é observada a formação de um material monofásico, livre de 

impurezas, independentemente do pH do meio reacional, do tempo de calcinação e da taxa de 
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aquecimento adotados na síntese do pó. Os resultados dos DRX analisados são compatíveis 

com o apresentado por Brazdil et al. (2015) que sintetizou o molibdato de cério dopado com 

Bismuto, sintetizado pelo método de coprecipitação, calcinados a 290 °C por 3 horas, seguido 

por 425°C por 3 horas e 560°C por mais 3 horas, obtendo-se um material com estrutura 

monoclínica para baixas concentrações de bismuto ou sem bismuto na composição. 

A Figura 4.3 apresenta o efeito do tempo de calcinação e taxa de aquecimento para as 

amostras sintetizadas com pH do meio reacional igual a 5. As condições de síntese das 

amostras estão expostas na Tabela 3. 2. 
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Figura 4. 3- Difratogramas do Ce2(MoO4)3 referentes a influência do tempo de calcinação e 

taxa de aquecimento com pH do meio reacional igual a 5 e temperatura de calcinação de 

600°C.  

A Figura 4. 4 apresenta o efeito do tempo de calcinação e taxa de aquecimento para as 

amostras sintetizadas com pH do meio reacional igual a 10. 
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Figura 4. 4- Difratogramas do Ce2(MoO4)3 referentes a influência do tempo de calcinação e 

taxa de aquecimento com pH do meio reacional igual a 10 e temperatura de calcinação de 

600°C. 

Analisando a Figura 4.4, pode-se observar que não há diferença significativa na 

intensidade relativa dos picos das amostras do planejamento experimental, indicando que 

todas as amostras são cristalinas. 

A Figura 4.5 apresenta os difratogramas das amostras do ponto central do 

planejamento experimental deste trabalho. 
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Figura 4. 5- Difratogramas do Ce2(MoO4)3 referentes as amostras com pH do meio reacional 

igual a 7,5 e temperatura de calcinação de 600°C. 

Analisando os difratogramas das amostras do ponto central do planejamento 

experimental, percebe-se que a amostra PC3, apesar de também ter sido indexada pela carta 

padrão do molibdato de cério monoclínico, possui intensidades mais baixas nos picos entre os 

ângulos 10°-25°, comparando-se às amostras PC1 e PC2, indicando alguma diferença na 

estrutura cristalina do material.  

4.2.1- Refinamento Estrutural 

Uma vez confirmada a presença do Ce2(MoO4)3 livre de impurezas, realizou-se um 

refinamento da estrutura cristalina para a estimação de algumas propriedades do material 

sintetizado, como os parâmetros de rede e volume da célula unitária.  

 A Figura 4. 6 apresenta o refinamento da amostra CeMo4 do planejamento 

experimental. Pode-se perceber que houve um bom ajuste entre os padrões de DRX 

observados e calculados, este resultado foi alcançado para todas as amostras do planejamento.  
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Figura 4. 6- Dados do Refinamento Rietveld para a amostra CeMo4 referentes aos dados 

experimentais e dados calculados a partir do refinamento.  

A Tabela 4. 1 expõe os valores dos parâmetros de rede e volume de célula unitária 

obtidos através do refinamento estrutural. A confiabilidade dos dados expostos na Tabela 4. 1 

é função do parâmetro residual (S), sendo maior quando próximo da unidade.  

Tabela 4. 1- Parâmetros de rede da estrutura monoclínica do Ce2(MoO4)3. 

Amostras  a(Å) b (Å) c (Å)  β° 
Volume 

(Å³) 
S 

CeMo1 16,948 11,874 16,015 108,520 3193,52 1,896 

CeMo2 16,926 11,856 16,001 108,430 3207,74 1,522 

CeMo3 16,926 11,856 16,000 108,470 3199,19 1,673 

CeMo4 16,929 11,857 16,002 108,440 3207,17 1,463 

CeMo5 16,935 11,859 16,006 108,470 3202,90 1,646 

CeMo6 16,955 11,915 16,019 108,460 3227,03 2,394 

CeMo7 16,927 11,856 16,000 108,480 3196,49 2,186 

CeMo8 16,927 11,856 16,000 108,460 3201,94 1,650 

PC1 16,943 11,868 16,011 108,490 3201,74 1,581 

PC2 16,939 11,863 16,008 108,490 3199,03 1,538 

PC3 16,966 11,924 16,029 108,370 3242,35 2,037 
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 Os valores dos parâmetros de rede (a, b, c) apresentados na Tabela 4. 1 são usados 

para descrever a célula unitária da estrutura cristalina, pelos resultados obtidos, comprova-se 

que a estrutura obtida é monoclínica. Os valores obtidos pelo refinamento Rietveld são muito 

semelhantes aos da ficha cristalográfica citada anteriormente (a = 17,0060 Å, b = 11,9520 Å, 

c = 16,0930 Å), β = 108, 44° e volume de célula unitária de 3103,05 Å³. Pode-se observar 

ainda que todas as amostras sintetizadas para o planejamento experimental neste trabalho 

possuem volume de célula unitária estimada pelos parâmetros de rede maior se relacionado ao 

apresentado pela ficha cristalográfica, indicando que houve uma expansão da rede cristalina 

das amostras produzidas. 

 A geometria estrutural do Ce2(MoO4)3, ver Figura 4. 7, apresenta uma estrutura 

derivada da scheelita primitiva (tetragonal) cristalizando-se em uma superestrutura contendo 

células unitárias da scheelita primitiva organizadas em uma supercélula com simetria 

monoclínica e grupo espacial C2/c. A estrutura resultante mantém o arranjo da scheelita mas 

com um terço dos sítios de cátions grandes vazios (Brazdil et al., 2015). 

 

Figura 4. 7- Estrutura derivada da scheelita do Ce2(MoO4)3. Fonte: produzido pelo autor. 

As esferas brancas representam o elemento cério, as azuis, o molibdênio e as 

vermelhas o oxigênio. 

4.2.3- Determinação do tamanho de cristalito 

Através dos difratogramas, foram estimados os tamanhos de cristalitos utilizando as 

equações de Scherrer e do método de Halder-Wagner-Langford (HWL) utilizando o método 

normal e integral para a largura do pico.  

A Tabela 4. 2 mostra o tamanho de cristalito médio calculado para cada amostra 

estudada e estes foram obtidos com base no perfil matemático descrito no Software 
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PANalyticX’Pert PRO© utilizando as equações 2.7 e 2.11 pelo método normal e integral para 

largura do pico. 

Tabela 4. 2- Tamanho de cristalito calculado a partir da equação de Scherrer e pelo método 

HWL para o Ce2(MoO4)3. 

Amostras 

Parâmetros Método Normal Método Integral 

pH 
taxa 

(°C/min) 

t 

(h) 

HWL 

(nm) 
R² 

Scherrer 

(nm) 

HWL 

(nm) 
R² 

Scherrer 

(nm) 

CeMo1 5 5 3 11,6677 0,9823 44,2415 8,7203 0,9000 30,2181 

CeMo2 10 5 3 15,9593 0,9811 36,4788 12,4978 0,9320 26,5595 

CeMo3 5 10 3 15,9236 0,9792 42,8511 11,8551 0,9790 28,3639 

CeMo4 10 10 3 15,9433 0,9747 37,4180 11,8893 0,9120 28,5256 

CeMo5 5 5 5 19,2069 0,9741 50,6198 14,5298 0,9728 41,3449 

CeMo6 10 5 5 24,0513 0,9841 52,4409 17,8062 0,9357 49,2200 

CeMo7 5 10 5 20,0279 0,9756 63,7289 14,8353 0,9758 41,5783 

CeMo8 10 10 5 32,7522 0,9752 65,0650 24,1001 0,9400 51,5155 

PC1 7,5 7 4 15,7587 0,9791 45,7809 11,7497 0,9635 31,3637 

PC2 7,5 7 4 15,7069 0,9821 48,0439 11,7223 0,9432 35,7282 

PC3 7,5 7 4 18,9702 0,9781 43,2729 14,0960 0,9770 28,3874 

Analisando a Tabela 4.2, observa-se que os resultados obtidos para o método normal e 

integral em ambos os modelos estudados são bastante distintos e esta diferença é muito maior 

quando comparamos o tamanho de cristalito calculado pela equação de Scherrer. Isto pode ser 

explicado devido à diferença existente entre os perfis gerados no Software utilizado em 

relação ao perfil real.  

O coeficiente de correlação (R²) foi tomado como parâmetro para escolha do método, 

normal ou integral, que melhor se ajustou aos dados experimentais já que a equação de HWL 

é mais abrangente em termos de considerar os defeitos existentes nas estruturas cristalinas e 

se aproxima do valor real do tamanho de cristalito de forma mais confiável. Assim, foi 

constatado que o modelo de HWL utilizando método normal apresentou melhor linearização 

com coeficiente médio de correlação de aproximadamente 0,98 do que o método integral que 

teve um valor de aproximadamente 0,95 e este será utilizado para analise estatística do 

planejamento experimental tendo como variável resposta o tamanho de cristalito. 
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Analisando os tamanhos médios de cristalitos calculados pelo método HWL normal, 

percebe-se que as amostras do ponto central (PC1, PC2 e PC3) possuem uma pequena 

diferença entre o valor da amostra PC3 e os das amostras PC1 e PC2. Essa diferença era 

esperada uma vez que é condizente com seus difratogramas expostos na Figura 16, onde a 

amostra PC3 apresenta uma pequena diferença nas intensidades dos picos dos ângulos (10- 

25°).  

Analisando ainda Tabela 4.2, observa-se que os valores de tamanhos de cristalito para 

o método normal para o modelo HWL e a equação de Scherrer são bastante diferentes entre si, 

expondo desvios de quase 50% (CeMo8) a 73% (CeMo1), e isto deve-se ao fato de que a 

equação de Scherrer não considera a microdeformação existente nas estruturas, ou seja ela 

despreza a contração (microdeformação negativa) e a expansão (microdeformação positiva).  

Observando-se a Tabela 4. 3 pode-se relacionar as diferenças entre os valores do 

tamanho de cristalitos apresentados na Tabela 4.2 às microdeformações presentes nas 

amostras estudadas, onde se verifica que as amostras exibem microdeformação negativa, ou 

seja contração da estrutura cristalina e assim os tamanhos de cristalito calculados para o 

modelo HWL são um pouco menores que os valores obtidos pela equação de Scherrer.  

Tabela 4. 3- Microdeformação calculada pelo método normal e integral do modelo HWL. 

Amostra  pH 
taxa 

(°C/min) 
t (h) 

ε (nm) 

Normal 

ε (nm) 

Integral 

CeMo1 5 5 3 -0,01955 -0,02670 

CeMo2 10 5 3 -0,01426 -0,01922 

CeMo3 5 10 3 -0,01598 -0,02164 

CeMo4 10 10 3 -0,01494 -0,01997 

CeMo5 5 5 5 -0,01439 -0,01634 

CeMo6 10 5 5 -0,00803 -0,01049 

CeMo7 5 10 5 -0,01238 -0,01706 

CeMo8 10 10 5 -0,00617 -0,00878 

PC1 7,5 7 4 -0,01525 -0,02083 

PC2 7,5 7 4 -0,01438 -0,01954 

PC3 7,5 7 4 -0,01084 -0,01476 
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É notório que para os menores valores de microdeformação no modelo HWL, existe 

um menor desvio entre os tamanhos de cristalitos calculados por este modelo e pela equação 

de Scherrer, como nas amostras CeMo8 e CeMo6 pelo método normal e CeMo8 e PC3 pelo 

método integral. 

4.2.4- Planejamento Experimental 2³ para a variável resposta tamanho de cristalito. 

 O estudo estatístico foi realizado utilizando o software Statistica8 a partir dos 

resultados de tamanho de cristalito obtidos pelos dados dos difratogramas de raios-X 

calculados pelo método HWL considerando a largura à meia altura. 

 A Tabela 4.4 apresenta a matriz de contraste na qual são observados os níveis e os 

parâmetros de síntese estudados, além dos tamanhos de cristalitos obtidos em cada condição e 

a ordem de execução da síntese. Os experimentos foram realizados de forma aleatória para 

minimizar os erros experimentais.  

Tabela 4. 4- Matriz de contraste para o planejamento experimental 2³. 

Amostras pH 
taxa 

(°C/min) 
t (h) 

Tamanho de 

cristalito (nm) 

Ordem de 

execução 

 x1 x2 x3   

CeMo1 -1 -1 -1 11,67 9 

CeMo2 1 -1 -1 15,96 1 

CeMo3 -1 1 -1 15,92 10 

CeMo4 1 1 -1 15,94 6 

CeMo5 -1 -1 1 19,21 5 

CeMo6 1 -1 1 24,05 11 

CeMo7 -1 1 1 20,03 3 

CeMo8 1 1 1 32,75 2 

PC1 0 0 0 15,76 8 

PC2 0 0 0 15,71 7 

PC3 0 0 0 18,97 4 

 A Tabela 4.5 apresenta a função ANOVA, onde os efeitos dos fatores sobre a variável 

resposta são avaliados. Os fatores que apresentam probabilidade estatística (P) abaixo de 0,05 

possuem efeito significativo na variável resposta. 
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Tabela 4. 51- Tabela ANOVA para o erro puro. 

Efeitos estimados, R²= 0,94258 

Fatores SS df MS F P 

pH (x1) 59,8424 1 59,8424 17,12510 0,053731 

T.A. (x2) 27,4858 1 27,4858 7,86562 0,107097 

Tempo (x3) 166,9357 1 166,9357 47,77199 0,020298 

x1.x2 1,6273 1 1,6273 0,46567 0,565416 

x1.x3 21,9703 1 21,9703 6,28723 0,128986 

x2.x3 3,4873 1 3,4873 0,99797 0,423042 

x1.x2.x3 18,4580 1 18,4580 5,28211 0,148323 

Falta de Ajuste 11,2743 1 11,2743 3,22638 0,214299 

Erro puro 6,9889 2 3,4944   
 

Soma Total 318,0699 10       

A Tabela 4.5 apresenta a análise de variância dos efeitos dos fatores estudados. São 

apresentados os valores das somas quadráticas, SS, dos resíduos de cada fator e de suas 

combinações e da falta de ajuste e erro puro. Através desta análise, pode-se observar que o 

fator tempo é o único significativo com probabilidade estatística, P, abaixo de 0,05. 

Avaliando ainda a Tabela 4.5, observa-se que o coeficiente de correlação (R²) 

apresenta um valor de 0,94, o que significa que o modelo polinomial de primeira ordem 

correlaciona satisfatoriamente os efeitos dos fatores e a variável resposta.  

A Figura 4.8 apresenta o diagrama Pareto dos efeitos padronizados para 95% de 

significância estatística (p = 0,05). 
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Figura 4. 8- Diagrama Pareto para a variável tamanho de cristalito. 

Pode-se observar na Figura 4.8 que, assim como apresentado pela análise de variância 

na Tabela 4.5, apenas a variável tempo apresenta valor absoluto acima de 4,30 (limite para 

probabilidade estatística p = 0,05) sendo o único fator estudado que apresenta efeito 

significativo no tamanho médio de cristalito do pó sintetizado. Ainda avaliando o diagrama 

Pareto, observa-se que os fatores estudados apresentam efeito positivo na resposta, ou seja, o 

aumento do tempo de calcinação do precursor promove o aumento dos cristalitos.  

Os efeitos dos parâmetros de síntese na variável resposta podem ser melhor 

observados a partir das superfícies de resposta e suas respectivas curvas de contorno para as 

combinações das variáveis codificadas.  

A Figura 4.9 apresenta as superfícies de resposta e suas curvas de contorno do 

tamanho de cristalito para pH e tempo de calcinação à taxa de aquecimento de 5 e 10° C.min
-

1
. 
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Figura 4. 9- Superfície de resposta e curva de contorno em função do pH e tempo de 

calcinação, com taxa de aquecimento de 5°C.min
-1

( a, c), e 10°c.min
-1 

(b, d). 

Analisando a Figura 4.9, nota-se que o aumento isolado ou combinado do pH do meio 

reacional e do tempo de reação promove o aumento do tamanho de cristalitos. 

É notório que no mesmo tempo e pH, os grãos são maiores à taxa de aquecimento de 

10 °C.min
-1

 se comparados à 5°C.min
-1 

e que o tamanho de cristalito aumenta ao aumentar o 

pH do meio reacional e o tempo de reação. Analisando a Figura 20 b) e d), pode-se observar 

uma maior curvatura nas linhas da curva de contorno e da superfície de resposta, indicando 

um maior efeito de interação entre o pH e o tempo à taxa de 10° C.min
-1

. 

Na Tabela 4.6 verifica-se a análise de regressão da superfície de resposta para o 

tamanho de cristalito para uma significância de 95% onde são listados os coeficientes da 

equação para cada parâmetro e seus respectivos erros padrão.  
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Tabela 4. 62- Análise de regressão da superfície resposta para um modelo polinomial de 

primeira ordem. 

Parâmetro Coeficiente STd erro P 

Constante -35,9973 27,2445 0,3173 

pH (x1) 5,1923 3,4469 0,2709 

Taxa de aquecimento (x2) 6,4308 3,4468 0,2031 

Tempo (x3) 11,2864 6,6091 0,2298 

pH x taxa de aquecimento -0,9000 0,4360 0,1750 

pH x tempo  -1,1599 0,8360 0,2997 

Tempo x taxa de 

aquecimento 
-1,5587 0,8360 0,2033 

pH x tempo x taxa 0,2430 0,1057 0,1483 

A partir da Tabela 4.6 foi obtido o modelo do sistema para os parâmetros estudados 

com coeficiente de correlação quadrado (R²) igual a 0,9426, o que é considerado um bom 

ajuste do modelo aos valores experimentais. O modelo codificado é apresentado na equação 

4.1. 

 

                                                              

                           4.1 

 

Embora o coeficiente de correlação (R²) do modelo tenha apresentado um valor 

satisfatório, é necessário realizar uma análise de variância da ANOVA a partir da análise de 

regressão realizado pelo simulador estatístico para afirmar que o modelo apresenta 

significância estatística. A análise de regressão para os parâmetros estudados é apresentada na 

Tabela 4.7. 

Tabela 4. 7- Resultado da análise de regressão para o pH, taxa e tempo de reação. 

Fonte de Variação SS DF MS F Calculado F Tabelado  Teste 

Regressão 299,8067 7 42,82953 
10,94 8,89 

F Cal > F 

Tab (1,2) Residuos 18,2632 3 6,087729 

Falta de Ajuste 11,2743 1 11,27433 
3,23 18,51 

F Cal < F 

Tab (5,7) Erro puro 6,9889 2 3,494426 

Total 336,3331 13         
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 A análise de variância da ANOVA mostra que o modelo desenvolvido é 

estatisticamente significativo com 95% de confiança, uma vez que o F calculado é 1,2 vezes 

maior que o F tabelado. O modelo também é preditivo, uma vez que o F calculado é 5,7 vezes 

menor que o F tabelado. O cálculo da relação entre o F calculado e o tabelado encontra-se no 

Anexo B 

 Com o intuito de avaliar a capacidade de predição do modelo proposto e aferido pala 

análise de regressão da ANOVA, foi plotado um gráfico de valores observados versus valores 

preditos na Figura 4.10, onde os valores preditos são representados pela reta, e os observados 

por pontos. 

 

Figura 4. 10- Gráfico dos valores observados vs valores preditos. 

 Analisando a Figura 4.10, observa-se que em geral os valores observados 

experimentalmente acompanham estreitamente a reta dos valores preditos pelo modelo, 

provando que o modelo proposto possui capacidade de predição dos valores de tamanho de 

cristalito dentro da faixa estudada dos parâmetros.   

4.3 - Analise dos aspectos morfológicos e composição química 

4.3.1 - Microscopia Eletrônica de Varredura 

A morfologia do pó cerâmico do tipo scheelita monoclínica com defeito Ce2(MoO4)3 

foi verificada a partir da análise de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Todas as 

amostras apresentaram um aglomerado de partículas de formato irregular e tamanhos distintos 

em todas as condições de síntese estudadas, possivelmente por tratar-se de partículas muito 

finas, concordantemente com os resultados de DRX e refinamento Rietveld apresentados 
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anteriormente que mostraram serem partículas de tamanho nanométrico, bem como também 

pelo método de síntese empregado e a ausência do processo de moagem do pó.   

 A Figura 4.11 apresenta os resultados da análise de MEV das amostras de molibdato 

de cério sintetizadas nas condições (1, 3, 5 e 7) do planejamento experimental que podem ser 

verificadas na Tabela 4. As micrografias das amostras foram ampliadas em 30000 vezes. 

a- (T.C.=180 min/T.A.=  5°C.min
-1

) b- (T.C.=180 min/T.A.=  10°C.min
-1

) 

   

c- (T.C.=300 min/T.A.=  5°C.min
-1

) d- (T.C.=300 min/T.A.=  10°C.min
-1

) 

    

Figura 4. 11-  MEV’s dos pós de Ce2(MoO4)3 sintetizado com pH do meio reacional igual a 5 

e temperatura de calcinação de 600 °C, imagens de MEV a 30000x.  
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Todas as micrografia na Figura 4.11 mostram um conjunto de aglomerados de 

formatos irregulares, e um material com poros em toda sua extensão independentemente da 

taxa de aquecimento e do tempo empregados na calcinação do material. Resultados 

semelhantes também foram relatados por Lobato et al., (2014) que utilizou o mesmo método 

de síntese para a produção de BaCe0,2Pr0,8O3. 

Nota-se ainda a presença de vazios entre os aglomerados com formato de bolhas, 

provavelmente devido à formação e liberação de gases (água, amônia, etc) durante o processo 

de secagem do gel precursor para obtenção dos pós. 

A Figura 4.12 apresenta as micrografias das amostras sintetizadas nas condições (2, 4, 

6 e 8) do planejamento experimental.  
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a- (T.C.=180 min/T.A.=  5°C.min
-1

) b- (T.C.=180 min/T.A.=  10°C.min
-1

) 

   

c- (T.C.=300 min/T.A.=  5°C.min
-1

) d- (T.C.=300 min/T.A.=  10°C.min
-1

) 

   

Figura 4. 12- MEV’s dos pós de Ce2(MoO4)3 sintetizado com pH do meio reacional igual a 10 

e temperatura de calcinação de 600 °C, imagens de MEV a 30000x.  

 Pode-se verificar através das micrografias apresentadas na Figura 4.12 que a mudança 

do pH do meio reacional de 5 para pH 10 não provocou mudanças perceptíveis na morfologia 

do material. Ainda na Figura 4.12, nota-se a presença de aglomerados de partículas irregulares 

de tamanhos diferentes dispersos sobre a superfície dos materiais das 4 amostras apresentadas, 
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além de poros em toda a superfície dos materiais, nota-se a presença de vazios circulares 

oriundos da formação e liberação de gases durante o processo de calcinação do material.  

Estes resultados estão de acordo com Ayni et al., (2016) que sintetizou o molibdato de 

cério através do método solvotermal e percebeu que ao sintetizar o material sem utilizar lisina 

na reação, produzio um material constituído principalmente de partículas agregadas e massas 

volumosas.  

A Figura 4.13 apresenta as micrografias das amostras do ponto central do 

planejamento experimental (PC1, PC2 e PC3), sintetizadas com pH do meio reacional igual a 

7,5, calcinadas por 240 minutos à uma taxa de aquecimento de 7 °C.min
-1

. 
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a- (PC1)  b- (PC2) 

   

c- (PC3) 

 

Figura 4. 13-  MEV’s dos pós de Ce2(MoO4)3 sintetizados nas condições do Ponto Central do 

planejamento experimental, imagens de MEV a 30000x.   

  Na Figura 4.13, pode-se observar que as partículas possuem morfologia similar às dos 

pós obtidos nas condições superiores e inferiores do planejamento experimental, indicando 

que as condições de síntese pH, tempo de calcinação e taxa de aquecimento não provocaram 

mudanças perceptíveis na morfologia do material. Analisando as micrografias das amostras 

PC1, PC2 e PC3, assim como as anteriores, nota-se aglomerados de partículas de formatos 

irregulares e tamanhos heterogêneos, com poros ao longo de toda a superfície do material.  
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4.3.2 – Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios-X 

O estudo da composição química das amostras sintetizadas em função do 

planejamento experimental foi realizado por análise de Espectroscopia de Energia Dispersiva 

de Raios-X (EDX). A Tabela 4.8 apresenta os valores de porcentagem atômica de Cério e 

Molibdênio para as amostras estudadas, além do desvio com relação ao valor teórico.  

Tabela 4. 8- Composição elementar da scheelita Ce2(MoO4)3 analisada por EDX 

Amostra pH t (h) Taxa 
% atômica 

de Ce 

Erro 

(%) 

% atômica 

de Mo 

Erro 

(%) 

CeMo1 5 5 3 39,973 0,068 60,027 0,045 

CeMo2 10 5 3 39,767 0,582 60,233 0,388 

CeMo3 5 10 3 44,046 10,115 55,954 6,743 

CeMo4 10 10 3 42,238 5,595 57,762 3,73 

CeMo5 5 5 5 41,522 3,805 58,478 2,537 

CeMo6 10 5 5 38,87 2,825 61,13 1,883 

CeMo7 5 10 5 42,705 6,763 57,295 4,508 

CeMo8 10 10 5 38,475 3,813 61,525 2,542 

PC1 7,5 7 4 41,753 4,383 58,247 2,922 

PC2 7,5 7 4 42,128 5,32 57,87 3,547 

PC3 7,5 7 4 33,876 15,31 66,12 10,207 

Uma vez que de acordo com a análise de DRX, foi determinado que as amostras são 

de Ce2(MoO4)3 com estrutura monoclínica, a porcentagem atômica teórica de Cério e 

Molibdênio são de 40 e 60%, respectivamente, analisando apenas os dois átomos na molécula. 

Enquanto o elemento Oxigênio, assim como o carbono e nitrogênio são frequentemente 

determinados por estequiometria uma vez que são elementos de baixo número atômico, e a 

emissão dos espectros de raios-X desses elementos consistem de bandas na região de baixa 

energia onde as perdas por absorção são muito grandes (Dedavid et al., 2007). 

 Analisando a Tabela 13, observa-se que existem pequenos desvios entre os percentuais 

atômicos medidos por EDX e o valor teórico, obtendo um desvio máximo de 15 e 10% para o 

Ce e o Mo, respectivamente. Este valor é aceitável uma vez que se trata de uma análise 

semiquantitativa, pois é realizado sem um padrão para a quantificação. 
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4.4 - Distribuição Granulométrica a Laser 

Na análise granulométrica por espalhamento de feixe de laser foi determinado o 

diâmetro médio equivalente por volume acumulado dos pós de Ce2(MoO4)3 sintetizados no 

planejamento experimental sendo passados apenas por uma pré-moagem em almofariz em 

ágata. A Tabela 4.9 apresenta os resultados obtidos da distribuição granulométrica do 

diâmetro de partículas e o valor do diâmetro médio para cada amostra. 

Tabela 4. 9- Comparação da distribuição granulométrica do diâmetro de partícula de acordo 

com o volume acumulado (%) e diâmetro médio das amostras do planejamento experimental. 

 

Diâmetro equivalente (µm) 

 
Amostras 10% 50% 90% Diâmetro médio (µm) 

CeMo1 6,62 22,87 43,68 27,61 

CeMo2 5,03 19,33 35,60 23,06 

CeMo3 10,14 31,50 66,57 40,72 

CeMo4 10,14 31,50 66,57 33,38 

CeMo5 6,88 24,90 46,95 30,34 

CeMo6 4,91 19,79 42,48 27,53 

CeMo7 8,77 26,76 53,46 34,33 

CeMo8 7,29 25,47 50,40 31,42 

PC1 6,73 22,45 39,77 27,29 

PC2 4,59 18,77 36,04 22,72 

PC3 4,94 23,39 107,5 46,96 

Média 6,91 24,25 53,55 31,40 

Conforme os valores da Tabela 4.9, as amostras de molibdato de cério obtidas pelo 

método EDTA/Citrato sintetizadas com os parâmetros de síntese do planejamento 

experimental apresentam uma variação significativa na média da distribuição de diâmetros de 

aglomerados de partículas, entre 6,91 e 53,55 µm. Com relação ao diâmetro médio dos 

aglomerados de partículas, a amostra do ponto central do planejamento experimental, PC2, 

apresentou o menor valor de 22,72 µm e a amostra CeMo3 apresentou o maior valor de 40,72 

µm. Yousefi et al.(2012) sintetizou nanopartículas de molibdato de cério com tamanhos de 

partículas entre 10 e 60 nm. Esta diferença se dá pelo fato da granulometria a laser medir a 

distribuição de tamanhos de aglomerados de partículas, não de partículas individuais.  
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  A Figura 4.14 apresenta a distribuição granulométrica por espalhamento de feixe de 

laser realizado com a amostra CeMo1. 

 

 

Figura 4. 14- Distribuição de granulometria da amostra CeMo1. 

Na análise da distribuição de granulometria da amostra CeMo1, foi verificado a 

distribuição do diâmetro médio equivalente por volume acumulado do pó, como demonstrado 

na Figura 4.14, através do qual pode-se observar um padrão de distribuição monomodal.  Este 

comportamento é observado em quase todas as amostras sintetizados nas condições do 

planejamento experimental, com exceção da amostra da terceira repetição do ponto central, 

PC3, que apresentou um padrão de distribuição bimodal. Os gráficos do restante das amostras 

podem ser observados no Anexo 1. 

4.5 - Analise de band gap óptico 

A análise do band gap foi realizada para todas as amostras do planejamento 

experimental. A análise foi realizada pela técnica de Espectroscopia de Reflectância Difusa 

(DRS) UV-Vis da amostra sólida, através da qual foi plotada a curva de reflectância em 

função da energia do fóton incidida sobre a amostra.  A Figura 4.15 apresenta a curva do 

espectro UV-vis da amostra PC2, sintetizada com pH do meio reacional 7,5, à uma taxa de 

aquecimento de 7 °C.min
-1 

por 240 min, que foi utilizada nos testes fotocatalíticos. Foi 

escolhido uma amostra do ponto central do planejamento experimental para que o teste de 

fotocatálise fosse realizado com as propriedades estruturais intermediárias obtidas nas sínteses 

dos materiais.   
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Figura 4. 15- Espectro de UV-vis através de análise de Reflectância difusa da amostra 

CeMo10. 

O band gap óptico foi determinado pela extrapolação da região linear da curva obtida 

no gráfico, obtendo-se o valor de Egap = 2,38 eV, caracterizando o material como um 

semicondutor com potencial para aplicação em fotocatálise. 

Tabela 4.10 apresenta os valores de gap óptico das amostras sintetizadas para o 

planejamento experimental.  
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Tabela 4. 10- Energia de band gap das amostras do planejamento experimental calculados 

pela técnica de DRS. 

Amostra  Egap (eV) 

CeMo1 2,33 

CeMo2 2,40 

CeMo3 2,38 

CeMo4 2,43 

CeMo5 2,43 

CeMo6 2,36 

CeMo7 2,32 

CeMo8 2,41 

PC1 2,40 

PC2 2,38 

PC3 2,40 

 

 Ayni et al. (2016) sintetizaram o molibdato de cério através do método solvotermal 

obtendo um valor de Egap = 2,55 eV. Já Maisang et al. (2016) sintetizaram o molibdato de 

cério pelo método hidrotermal com micro-ondas/solvotermal e obtiveram materiais com 

valores de Egap entre 2,30 e 2,80 eV, evidenciando valores muito próximos ao do material 

produzido neste trabalho. Sabe-se que o método de síntese empregado implica diferenças na 

estrutura cristalina do material, sendo esta propriedade diretamente ligada ao gap do material, 

deste modo, era esperado que houvesse diferença de valores de band gap para um mesmo 

material sintetizado por métodos diferentes.  

4.6 - Testes de Fotocatálise heterogênea  

4.6.1 - Avaliação do efeito da concentração de catalisador em solução com pH básico 

A priori, foi avaliado o efeito da concentração de molibdato de cério, aqui identificado 

por CeMo, na fotodegradação do azul de metileno com concentração inicial de 10 ppm e pH 

ajustado para 9 com NaOH. A Figura 4.16 apresenta o resultado obtido neste ensaio. 
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Figura 4. 16- Fotodegradação do azul de metileno em função do tempo de irradiação. 

Condições experimentais: C0=10 mg/L, pH= 9 e temperatura = 33ºC. 

É observado que o corante sofre fotólise em pH básico, uma vez que sua concentração 

diminui com o tempo quando irradiado por luz UV mesmo na ausência do CeMo. Ainda 

analisando a Figura 4.16, observa-se que a presença dos pós de CeMo está diminuindo a 

eficiência da fotólise do corante, de modo que a degradação do corante é menor na presença 

do mesmo. Observa-se ainda que ao aumentar a concentração de catalisador de 1 para 2 g/L, 

houve um aumento na velocidade da remoção do corante, porém, ao final das 6 horas de 

reação, a remoção de corante é a mesma independentemente da massa de CeMo utilizada.  

Estes resultados estão de acordo com Soltani e Enterazi (2013) que mostram que o 

azul de metileno sofre fotólise em pH básico e que a velocidade da fotólise aumenta com o 

aumento do pH, já em pH neutro e ácido, não há fotólise do azul de metileno. 

O azul de metileno em solução aquosa básica sob irradiação de luz UV, pode formar 

radicais hidroxilas altamente reativos formados através da redução monoeletrônica do AM
+ 

pelos íons hidroxilas. O mecanismo da fotólise do AM pode ser descrito pelas equações a 

seguir (Soltani e Entezari, 2013):  

 

        →               4.2 

 

Radicais hidroxilas podem reagir umas com as outras produzindo H2O2 que é uma 

espécie importante em processos de degradação: 

 



76 

Capítulo 4 – Resultados e Discussões  

 
Michael Segundo Sena, Setembro/2016 

    →              4.3 

 

O oxigênio como um sequestrador de radical pode reagir com o radical     e formar 

um O2
- •

outra importante espécie de intermediário de acordo com a equação (4.4): 

 

       →     
              4.4 

 

 Assim, a fotólise do AM em meio básico pode ocorrer por reação direta do AM com 

espécies radicalares altamente reativas que são formadas na presença de radiação UV.  

4.6.2 - Efeito do pH no processo de fotodegradação 

Após comprovar que o corante azul de metileno sofre fotólise em pH básico, fez-se 

um ensaio para avaliar o efeito do pH na fotodegradação do corante, para determinar-se a 

condição ideal para avaliação do efeito das nanopartículas de CeMo sem resultado mascarado 

pela fotólise do corante. 

A Figura 4.17 apresenta o estudo para o efeito do pH na degradação e/ou adsorção do 

azul de metileno em solução de 10 ppm e com concentração de CeMo de 1 g/L, variando o pH 

da solução em 2, 5 e 9, utilizando NaOH e HCl para ajustar o pH. 
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Figura 4. 17- Efeito do pH na fotodegradação do azul de metileno. Condições experimentais: 

C0=10 mg/L, CCeMo: 1 g/L e temperatura = 33ºC. 
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Analisando a Figura 4.17, observa-se que, em pH 9, há maior degradação do corante 

sem o CeMo, indicando que houve fotólise do corante. Em pH 5 não há diferença na 

degradação do corante na presença ou ausência do CeMo, chegando a uma diminuição de 

15% da absorbância após 6 horas de exposição a luz UV. Já em pH 2, observa-se que nos 

primeiros 30 minutos de agitação no escuro, 94% do corante é adsorvido na superfície do 

CeMo, mantendo-se constante até o final de 6 horas de reação com luz UV, sem que haja 

qualquer diminuição da concentração do corante sem a presença do catalisador.  

A partir desse resultado, foi escolhido o pH 2 para investigar o efeito do CeMo na 

fotodegradação do corante.  

4.6.3 - Avaliação do efeito de concentração de catalisador  

Uma vez que foi verificado o alto potencial de adsorção do catalisador em pH 2, foi 

realizado um estudo da concentração de catalisador na solução de Azul de Metileno, 

apresentado na Figura 4.18.  
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Figura 4. 18- Efeito da concentração de catalisador na fotodegradação do AM. Condições 

experimentais:C0= 10 ppm, pH= 2, temperatura= 33°C. 

 É observado que não há fotólise do azul de metileno em pH 2, analisando a curva do 

teste sem CeMo que não demonstra diminuição da concentração do corante na ausência do pó. 

É observado ainda que a eficiência de degradação/adsorção do corante aumenta com a 

diminuição da concentração de CeMo de 1 para 0,125 g/L, chegando à uma diminuição de até 

99% da concentração após 3 horas de reação. 
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 Uma vez que geralmente os elementos terras raras possuem falta de elétrons no orbital 

4f, eles têm alta afinidade por materiais orgânicos ricos em elétrons. De acordo com isso, Xu 

et al. (2010) relata que microestruturas de La2(MoO4)3 podem ser usadas como adsorventes 

para remoção de resíduos orgânicos da água.   O trabalho supracitado obteve uma remoção de 

96,7% de corante Rodamina B, com concentração inicial de 10 ppm, em água ao final de 13 

horas de experimento em temperatura ambiente sem adicionar nenhum aditivo. 

 A habilidade de adsorção das partículas está relacionada com a atração eletrostática e 

ligações de hidrogênio entre as moléculas de corante e os grupos hidroxilas na superfície do 

adsorvente (Dong et al., 2011). 

4.6.4 - Efeito da concentração de corante na fotodegradação 

 A Figura 4.19 apresenta o estudo da concentração de azul de metileno (AM) em pH 2, 

utilizando molibdato de cério na concentração de 0,125 g/L, onde a concentração do corante 

foi aumentada de 10 a 30 ppm. As curvas também mostram o efeito de adsorção do corante na 

concentração de 30 ppm na superfície das partículas de molibdato de cério no escuro. 
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Figura 4. 19- Efeito da concentração do AM. Condições experimentais: pH= 2, CCeMo= 125 

mg/L, temperatura = 33°C. 

Avaliando a Figura 4.19, pode-se notar que em 10 e 20 ppm, quase 95% do corante é 

adsorvido no catalisador durante os 30 minutos de agitação no escuro. No teste com a solução 

de 30 ppm apenas 30% foi adsorvido no tempo escuro, sendo quase 95% do corante removido 

após 3 horas de radiação com luz UV. Porém, o teste realizado com 30 ppm no escuro, mostra 

que o efeito obtido de remoção do corante, deve-se a adsorção do azul de metileno na 
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superfície do catalisador, de modo que o efeito de adsorção tem se sobreposto ao efeito de 

degradação fotocatalítica. 

 Este resultado também é observado no trabalho de  Dong et al. (2011) que avalia o 

desempenho fotocatalítico de molibdato de cério com estruturas hierárquicas utilizando 

alguns tipos de corantes, e é observado que, utilizando catalisador na concentração de 400 

mg/L, o corante azul de metileno (C0 = 8 ppm) é adsorvido na superfície do catalisador 

atingindo uma diminuição da absorbância de até 89% ao final de 96 horas de experimento 

sem que ocorra degradação fotocatalítica do corante.   

 Já na avaliação do potencial de adsorção do azul de metileno com o molibdato de cério 

de estrutura monoclínica sintetizado neste trabalho, o catalisador foi utilizado na concentração 

de 125 mg/L e alcançou-se uma diminuição na absorbância do azul de metileno (C0 = 30 

ppm) de 98% ao final de 6 horas de reação.  

 Após terem sido definidas a concentração de catalisador e pH da solução para os testes 

de fotodegradação/adsorção, iniciou-se os estudos de cinética de adsorção a fim de propor um 

modelo que se ajuste aos resultados obtidos. A quantidade de corante adsorvido em função do 

tempo de contato, para diferentes concentrações iniciais do corante azul de metileno está 

expressa na Figura 4.20. A quantidade de corante adsorvido (q) (mg/g) foi obtido a partir de 

um balanço de massa conforme ilustrado na equação (4.5). 

 

   
(    )  

 
           4.5 

  

Onde C0(mg/L) e C (mg/L) são concentrações de corante na solução em um tempo t = 

0 e tempo t, V é volume da solução (L) e M é a quantidade de massa de adsorvente adicionada 

(g). 
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Figura 4. 20- Cinética de adsorção do AM sobre Ce2(MoO4)3 para diferentes concentrações 

iniciais de corante. Condições experimentais: Cadsorvente= 0,125 g/L, pH= 2, temperatura= 

33°C. 

 Observa-se que a quantidade de corante adsorvido q aumento com o tempo de contato 

para todas as concentrações. Além do mais, a quantidade de corante adsorvido também 

aumenta com o aumento na concentração inicial de corante. 

 Ainda analisando a Figura 4.20, pode-se também notar que para as soluções de 10 e 20 

ppm, o corante adsorve rapidamente nos 30 primeiros minutos, depois a velocidade diminui 

até que atinge a saturação depois da primeira hora de contato. A solução de 30 ppm apresenta 

uma menor velocidade de adsorção, comparadas as outras soluções, alcançando a saturação 

após a segunda hora de contato. Estas observações mostram que a concentração inicial de 

corante tem efeito sobre o tempo de equilíbrio. 

4.6.5 - Modelos Cinéticos 

Os modelos cinéticos de adsorção citados no capítulo da metodologia foram testados 

para a adsorção do corante azul de metileno sobre partículas de molibdato de cério. O melhor 

modelo foi selecionado por base no coeficiente de regressão linear (R²). 

 A adsorção do corante seguindo o modelo de Pseudo-primeira ordem é descrita pelas 

equações 3.6 e 3.7 da metodologia. Plotando log(qe–q) em função do tempo, apresentado na 

Figura 4.21, foram determinados os valores de k1 para todas as concentrações iniciais a partir 

do coeficiente angular das retas. 
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Figura 4. 21- Cinética para modelo de pseudo-primeira ordem. Condições experimentais: 

Cadsorvente= 0,125g/L, pH=2, temperatura = 33°C. 

 A Tabela 4.11 apresenta os valores de k1 e os respectivos coeficientes de regressão 

linear para cada concentração inicial de corante. 

Tabela 4. 11- Constantes cinéticas do modelo pseudo-primeira ordem e respectivos 

coeficientes de regressão linear calculados em função da concentração inicial de corante. 

C0 (ppm) K1 (min
-1

) R² 

10 -0,0108 0,8056 

20  -0,0170 0,9700 

30 -0,0074 0,9666 

Analisando os valores de regressão linear da Tabela 4.11, pode-se dizer que este 

modelo não se ajusta aos valores experimentais de adsorção do corante sobre as partículas de 

molibdato de cério.  

Os dados de adsorção podem ser descritos pelo modelo cinético de pseudo-segunda 

ordem. O modelo é descrito pela equação 3.8 e a linearização é disposta na equação 3.10. A 

taxa inicial de adsorção (h) é calculado a partir da constante k2, em um tempo tendendo a zero 

na equação 3.11, qcalculado é obtido pela equação 3.12. Logo, plotando os valores de t/q 

(min.g/mg) em função do tempo (min), apresentado na Figura 4.22, pode-se determinar os 

valores de k2 e qcalculado. 
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Figura 4. 22- Cinética para o modelo de pseudo-segunda ordem. Condições experimentais: 

Cadsorvente= 0,125g/L, pH= 2, temperatura= 33°C. 

 A partir da Figura 4.22, obteve-se os valores de k2, h e qe, apresentados na Tabela 4.12 

calculados para cada concentração inicial de corante.  

Tabela 4. 12- Valores de K2, h e qecalculado para o modelo de pseudo-segunda ordem e os 

respectivos coeficientes de regressão linear calculados em função das concentrações iniciais 

de corante. 

C0 

(ppm) 

k2 

(g/mg.min) 

h  

(mg/g.min) 

qecalculado 

(mg/g) 

R² 

10 1,17 x 10-2 67,11 75,76 1,00 

20 3,21 x 10-3 71,43 149,25 1,00 

30 7,88 x 10-5 6,08 277,78 0,9921 

 Pode-se observar que a taxa inicial de adsorção (h) possuem valores aproximados e 

mais altos para as concentrações iniciais de 10 e 20 ppm de corante, diminuindo 

drasticamente quando a concentração inicial de corante aumenta para 30 ppm. Este fato é 

também observável na curva de cinética de adsorção apresentada na Figura 4.20, onde se 

percebe que a velocidade de adsorção para as concentrações de 10 e 20 ppm são mais altas 

que para a concentração de 30 ppm e estabilizam no mesmo tempo. 

 Ainda analisando a Tabela 4.12, pode-se perceber que a constante k2 também diminui 

com o aumento da concentração inicial do corante, e a capacidade de adsorção no equilíbrio 
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(qe) aumenta com o aumento da concentração do corante. A diferença existente no valor de K2 

evidencia que o modelo não possui um significado físico. 

 Comparando-se os modelos cinéticos através dos coeficientes de regressão linear (R²) 

para as concentrações iniciais estudadas, mostra que os valores de R² do modelo de pseudo-

primeira ordem variam entre 0,97 e 0,8056, e os valores de R² do modelo de pseudo-segunda 

ordem variam entre 1 e 0,9921. Desta forma, o modelo de pseudo-segunda ordem apresenta 

melhor aplicabilidade para os dados de adsorção de azul de metileno sobre as partículas de 

molibdato de cério nas condições estudadas neste trabalho.  

 Os parâmetros k2, h e qe podem ser reescritos em função de C0: 

 

                             4.6 

                           4.7 

                            4.8 

Substituindo os qe e h na equação 3.12 pelas expressões 4.8 e 4.7, podemos representar 

q em função de C0 e t. 

 

   
 

 

               
 

 

                

       4.9 

 

A expressão 4.9 pode ser utilizada para a determinação da quantidade de matéria 

adsorvida por quantidade de sorbato para a faixa de concentração inicial de corante variando 

de 10 a 30 ppm, em solução de pH 2 e utilizando uma concentração de 0,125 g/L do 

adsorvente. 

 Na Tabela 4.13 são apresentadas as expressões cinéticas para o cálculo de q para o 

modelo de pseudo-segunda ordem. As expressões do modelo foram plotadas em um gráfico 

na Figura 4.23 juntamente com os resultados experimentais para as concentrações de 10, 20 e 

30 ppm a fim de comparação do modelo proposto e os dados experimentais. 
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Tabela 4. 13- Expressões cinéticas para o cálculo de q para o modelo de pseudo-segunda 

ordem. 

C0(ppm) Expressão cinética q calc 

10  
       

 

          
 

      

 

20  
       

 

          
 

        

 

30 
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Figura 4. 23- Comparação do modelo cinético de pseudo-segunda ordem com os dados 

experimentais. Condições experimentais: Cadsorvente= 0,125 g/L, pH 2, temperatura: 33°C. 

 Analisando a Figura 4.23, pode-se observar que o q calculado prediz bem os valores 

experimentais, apresentando um desvio relativo máximo de 0,8 para os dados de concentração 

inicial de cortante de 30 ppm, significando que o modelo cinético de adsorção de pseudo-

segunda ordem se ajusta bem aos resultados apresentados. 
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5. Conclusões 

 Foram identificadas 3 etapas de degradação na análise termogravimétrica 

realizada da temperatura ambiente a 1000 °C a uma taxa de aquecimento de 5 

°C.min
-1

, com uma perda de massa total de aproximadamente 70% ao final da 

análise térmica.  

 Com as análises preliminares de TG e DRX, identificou-se que a temperatura de 

calcinação de 600°C é a mais adequada para a síntese de Ce2(MoO4)3 através do 

método EDTA-Citrato; 

 Todos os difratogramas foram perfeitamente indexados com a carta padrão 

JCPDS 01-070-1382, com picos bem definidos e estreitos, comprovando que as 

amostras de Ce2(MoO4)3 apresentam estrutura do tipo scheelita monoclínica, 

com alto grau de cristalinidade. Todas as amostras sintetizadas em virtude do 

planejamento experimental foram monofásicas; 

 O refinamentoRietveld forneceu com boa precisão os parâmetros de rede e, 

assim foi possível calcular o volume da célula unitária para cada material que 

variou entre 3193,52Å³ - 3242,35 Å³.  

 Os cálculos de tamanho médio de cristalitos indicaram que as partículas 

possuem tamanhos nanométricos variando entre 11,67nm - 32,75nm calculados 

pelo método HWL considerando a largura à meia altura dos picos de difração de 

raios-X; 

 Através do planejamento experimental foi identificado que dentre as variáveis 

estudadas (pH, tempo de reação e taxa de aquecimento), apenas o tempo de 

reação mostrou-se como variável significativa sobre os tamanhos dos cristalitos; 

 Os espectros de energia dispersiva de raios-x detectaram somente os elementos 

Ce e Mo em todas as amostras, havendo apenas pequenos desvios de 15 e 10 % 

nas porcentagens atômicas de Ce e Mo, respectivamente, comparadas às 

porcentagens teóricas calculadas para a estrutura de Ce2(MoO4)3; 

 As micrografias mostraram que as diferentes condições de síntese empregadas 

neste trabalho não promoveram diferenças na morfologia dos pós de molibdato 

de cério, tendo todas as amostras apresentado uma morfologia de aglomerados 

de finas partículas de formatos irregulares e tamanhos heterogêneos;  
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 A análise de espectroscopia de reflectância difusa da amostra CeMo10 de 

molibdato de cério selecionada para o teste de fotocatálise apresentou o valor de 

Egap = 2,38 eV; 

 Os testes de fotocatálise demonstraram que os ensaios realizados em pH básico, 

o azul de metileno sofreu fotólise ao ser irradiado com luz UV. Os testes 

realizados em pH 5, o azul de metileno sofreu apenas 10% de redução na 

absorbância, não se verificando efeito do catalisador. Os testes realizados em pH 

2, mostraram que o azul de metileno não sofre fotólise em pH ácido, e alcançou-

se alto desempenho de adsorção do corante nas partículas de molibdato de cério 

atingindo-se uma remoção de 99% do corante ao final de 3 horas de contato das 

partículas com a solução; 

 Dentro das condições estudadas neste trabalho, não foi verificado efeito de 

fotocatálise das partículas de molibdato de cério, uma vez que o alto 

desempenho de adsorção das partículas foi sobressalente nos experimentos 

realizados. 

Recomendações a trabalhos futuros: 

Para um estudo mais aprofundado sobre o potencial de fotocatálise do material 

desenvolvido neste trabalho, é necessário fazer-se novos testes utilizando outros tipos 

de corantes, uma vez que o azul de metileno sofre fotólise em pH básico, restringindo as 

condições de trabalho para avaliação do potencial fotocatalítico. É necessário também 

fazer-se testes com maiores concentrações de azul de metileno, para avaliar se após 

atingir-se o equilíbrio de adsorção/dessorção pode-se observar efeito de fotocatálise, 

uma vez que até a concentração estudada neste trabalho, praticamente todo o corante foi 

adsorvido na superfície das partículas.  

Além das condições do meio reacional, é necessário avaliar-se a ação de 

fotocatálise do material sintetizado utilizando como fonte de radiação uma luz visível, já 

que de acordo com a literatura, o band gap do material é suficientemente baixo para que 

os elétrons de valência sejam excitados com radiação de luz visível.  
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Anexo 1: Gráficos da distribuição de granulometria das amostras do planejamento 

experimental. 

 

Figura 1-Gráfico da distribuição de granulometria CeMo2 

 

Figura 2-Gráfico da distribuição de granulometria CeMo3 

 

Figura 3- Gráfico da distribuição de granulometria CeMo4 
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Figura4- Gráfico da distribuição de granulometria CeMo5 

 

Figura5- Gráfico da distribuição de granulometria CeMo6 

 

Figura6- Gráfico da distribuição de granulometria CeMo7 
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Figura7- Gráfico da distribuição de granulometria CeMo8 

 

Figura8- Gráfico da distribuição de granulometria PC1 

 

Figura9- Gráfico da distribuição de granulometria PC2 
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Figura10- Gráfico da distribuição de granulometria PC3 

 

Anexo B: Equações para análise de significância falta de ajuste e erro 

 

O teste estatístico de significância é realizado para avaliar a qualidade e o ajuste do 

modelo obtido em um planejamento experimental. A tabela abaixo resume as equações 

utilizadas nestes testes: 

 

Teste Positivo  

Significância    
   

             
                   

Falta de ajuste e erro puro      

    
             

                   

 

Onde     é a média da soma quadrática da regressão,     média da soma quadrática 

dos resíduos,       corresponde a média da soma quadrática da falta de ajuste e      

corresponde a média da soma quadrática do erro puro. Já F calculado é a hipótese levantada 

de que todos os coeficientes de ajuste são nulos e        corresponde a destruição de Fisher e 

tem valores tabelados (encontrado na tabela a seguir deste mesmo anexo), onde v1 e v2 

representam os graus de liberdade do modelo e do resíduo, ou a falta de ajuste e do erro puro, 

dependendo de qual analise esta sendo realizada. 

Todos esses dados podem ser obtidos na ANOVA e utilizados nas equações acima nos 

indica a qualidade e ajuste do modelo.  
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Tabela de porcentagem de distribuição F,5% 

 


