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RESUMO – Este trabalho teve como objetivo a síntese do La2Ce2O7 puro e com adição 

de Fe (LaFeCe2O7) a partir do método de complexação combinado EDTA-Citrato. Para 

a síntese dos pós foi utilizado pH igual a 9 e reagentes com estado de oxidação Ce3+ e 

Ce4+. As temperaturas de calcinação adotadas na obtenção das fases do La2Ce2O7 e 

do LaFeCe2O7 foram 550, 725, 900 e 1000 ºC, e  500, 675 e 850 ºC, respectivamente. 

Os materiais obtidos foram caracterizados através de difração de raios-X (DRX), 

refinamento Rietveld, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e por espectroscopia 

por refletância difusa. Houve a formação de duas fases (LaFeO3 e CeO2) quando o  Fe 

foi adicionado ao La2Ce2O7 puro, estando a fase LaFeO3 presente em menor 

quantidade (34,65%), e CeO2 em maior quantidade (65,35%). Todas as amostras 

apresentaram forte estado de aglomeração, formatos esféricos irregulares e tamanhos 

distintos, entretanto, o LaFeCe2O7 exibiu uma superfície heterogênea, devido à 

presença de fases distintas na sua estrutura. A síntese do LaFeCe2O7 com o Ce4+ e 

temperatura de calcinação igual a 850 ºC produziu pós com menor tamanho médio de 

cristalito (18,28 nm para LaFeO3 e 21,69 nm para o CeO2 nm) e menor energia de band 

gap (1,83 e 1,90 eV). 
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ABSTRACT - This work had as objective to synthesis of La2Ce2O7 pure and Fe-doped 

(LaFeCe2O7) from the EDTA-Citrate combined complexation method. For the synthesis 

of powders used pH equal to 9 and reagents with oxidation state Ce3+ and Ce4+. 

Calcination temperatures taken in getting the La2Ce2O7 and phases LaFeCe2O7 were 

550, 725, 900 and 1000° C, and 500, 675 and 850 ºc, respectively. The materials 

obtained have been characterized by x-ray diffraction (DRX), Rietveld refinement, 

scanning electron microscopy (SEM) and diffuse reflectance spectroscopy. There was 

the formation of two phases (LaFeO3 e CeO2) when the Fe was added to pure 

La2Ce2O7, the LaFeO3 phase present in smaller quantities (34,65%), and CeO2 in 

greater quantity (65,35%). All samples showed strong State of agglomeration, spherical 

irregular formats and different sizes, however, the LaFeCe2O7 exhibited a 

heterogeneous surface, due to the presence of distinct phases in your structure. The 

synthesis of LaFeCe2O7 with the Ce4+ and calcination temperature equal to 850° C 

produced powders with smaller average crystallite size (18,28 nm para LaFeO3 e 21,69 

nm para o CeO2 nm) and lower band gap energy (1,83 e 1,90 eV). 

 

Keywords: La2Ce2O7, iron, EDTA-Citrate, crystallite size, band gap. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os nanomateriais se configuram atualmente como a base da nanotecnologia e 

da nanociência. As nanoestruturas, em especial os materiais cerâmicos, possuem a 

capacidade de revolucionar a maneira como os materiais serão produzidos, além de 

ampliar o alcance e o universo de suas aplicações e funcionalidades. Dentre os 

métodos de obtenção de materiais nanoestruturados mais estudados, destacam-se: 

sol-gel, pechini, complexação combinado EDTA-Citrato, além de outros métodos 

químicos.  

O método de complexação combinado EDTA-Citrato consiste na formação de 

um precursor organometálico, obtido por uma reação de complexação de cátions 

metálicos em solução com EDTA ácido e ácido cítrico. Durante esse processo, os íons 

metálicos presentes em solução são organizados a nível molecular dentro de uma 

matriz orgânica formada pelos agentes complexantes, possibilitando a formação de um 

complexo quelante mais estável que o obtido no método de complexação utilizando o 

EDTA ou acido cítrico isoladamente (ARAB et al., 2013; WANG et al., 2008). 

Estudos envolvendo materiais cerâmicos vêm aumentando, principalmente, 

devido as suas várias aplicações, e as suas características e propriedades 

incomparáveis. A maioria das cerâmicas avançadas possuem, como seus 

componentes, uma família de compostos conhecida como óxidos de terras raras. 

Esses óxidos são adicionados às cerâmicas, para lhes proporcionar uma determinada 

propriedade. Normalmente, propriedades catalíticas, elétricas, magnéticas e ópticas, 

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

número de novos produtos (LOPES, 2011). 

Existe um grande interesse em óxidos cerâmicos com estrutura pirocloro devido 

às suas aplicações exclusivas na catálise (THOMSON, 1999; KISHIMOTO et al., 2000; 

HAYNES et al.,2008; KIEFFER et al., 1997) e em células a combustível de óxido sólido 

(SOFC) (GILL et al., 2011). Entre estes óxidos está o cerato de lantânio (La2Ce2O7), 

amplamente estudado por apresentar considerável condutividade de prótons sob 

atmosfera reduzida, bem como estabilidade satisfatória na presença de CO2. Essas 

caraterísticas tornaram o La2Ce2O7 um eletrólito potencialmente promissor para células 

de combustível de óxido sólido e um provável candidato como membrana de separação 

de hidrogênio (FANG et al., 2010; TAO et al.,2010; ZHU et al., 2012). Algumas 

combinações mais complexas entre estes pirocloros possuem propriedades como 

ativadores catalíticos (MASAKI et al.,2005)  para a oxidação do monóxido de carbono 
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(ZHAO et al.,2000) podendo ser também utilizadas em fotocatálise  (LI e YAN, 2009) e 

sensores de hidrogênio (THOMSON et al,1999). 

Wang et al. (2005) utilizou o La1.95Ca0.05Ce2O6.975 como eletrólito para síntese do 

amoníaco e obteve considerável taxa de formação da amônia, indicando que a amostra 

dopada apresentou maior condutividade do próton.    

Fang et al. (2010) investigou a influência da concentração de dopagem na 

permeabilidade do hidrogênio (Ni-LaxCe1-xO2-δ) em membranas cerâmicas, onde os 

fluxos de permeação de hidrogênio aumentaram quando o nível de dopagem do 

lantânio era x<0,5, mas diminuiu quando x>0,5. 

Li et al. (2009) estudou a atividade fotocatalítica sob luz visível do composto 

CeO2/TiO2 na degradação do azul de metileno. O resultado sob luz visível mostra que 

os filmes de TiO2-CeO2 tem melhor atividade do que os filmes de CeO2/TiO2 puros. 

A estabilidade térmica e o bom desempenho como condutor iônico do La2Ce2O7 

conferem a ele características relevantes no aperfeiçoamento das suas propriedades 

catalíticas. O ferro sendo um adsorvente a luz visível (VICENTINI et al., 1980) poderá 

acarretar a manifestação de propriedades ópticas do La2Ce2O7, viabilizando a sua 

aplicação em reações de fotocatálise, como por exemplo, em processos de remediação 

de contaminantes ambientais. 

Diante do exposto acima, determinou-se como objeto de estudo deste trabalho a 

síntese do pirocloro La2Ce2O7 puro e dopado com ferro (LaFeCe2O7) pelo método de 

complexação combinado EDTA-Citrato, buscando analisar a influência das condições 

de síntese no tamanho de grão e medida de bandgad após a fase de calcinação do pó, 

analisando a sua aplicabilidade na fotocatálise heterogênea. A técnica EDTA-Citrato foi 

escolhida devido à possibilidade de obtenção de materiais com maior homogeneidade 

e menor tamanho de cristalito. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Materiais Nanoestruturados 

 

Um material é dito ser um nanomaterial (NM) quando pelo menos uma de suas 

dimensões apresenta um comprimento menor que 100 nanômetros (GLEITER, 2000). 

Esses materiais têm sido estudados, em detalhes, somente a partir os anos oitenta, 

quando técnicas experimentais foram desenvolvidas para caracterizar pós ultrafinos 

(MORIARTY, 2001).  

Os materiais nanoestruturados apresentam uma estrutura cristalina, isto é, os 

elementos que constituem estes materiais estão organizados numa rede ordenada, 

cuja estrutura se repete por uma região maior que os primeiros vizinhos, assim como 

muitos materiais sólidos normais (bulk), mas uma das dimensões dos nanomateriais 

deve satisfazer a condição de estar na casa das dezenas de nanômetros (de 10 nm a 

100 nm). Nesta escala começam a surgir desvios das propriedades e fenômenos 

físicos em relação às conhecidas para os materiais cristalinos com dimensões de 

ordens maiores associados à estrutura da matéria, podendo apresentar novas e únicas 

características ópticas, magnéticas, elétricas, etc. Assim, existe um crescente interesse 

no estudo de NM, pois as propriedades que emergem devido a estas dimensões 

reduzidas possuem o potencial de serem aplicadas em diversas áreas. Por exemplo, 

como em novos dispositivos eletrônicos para células solares (TIAN, 2013), ou na 

medicina, onde podem ser usados para entregar remédios numa célula (MADANI et 

al.,2013), dentre outras aplicações.  

Os nanomateriais podem ser classificados em três grupos diferentes, 

dependendo do número de dimensões espaciais que sejam menores que 100 nm. Eles 

podem apresentar uma dimensão na ordem das dezenas de nanômetros (laminar), 

duas dimensões (filamentar), ou três dimensões (nanopartícula). Além disso, eles 

podem existir solitariamente, fundidos, agregados ou aglomerados em várias formas, 

como em formas esféricas, tubulares, ou irregulares (GLEITER, 2000). 

 

 

2.2 Materiais cerâmicos 

 

Predominantemente, os materiais cerâmicos são compostos formados entre 

elementos metálicos e não-metálicos, para os quais as ligações interatômicas ou não 
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totalmente iônicas ou predominantemente iônicas tendo, porém, alguma natureza 

covalente. O termo “cerâmica” vem da palavra grega keramikos, que significa “matéria 

queimada”, indicando que as propriedades desejáveis são atingidas normalmente 

através de um processo de tratamento térmico a alta temperatura chamado de 

cozimento (CALLISTER, 2008).  

Outra definição utilizada é que cerâmicas ou materiais cerâmicos abrangem 

todos os materiais de emprego em engenharia ou produtos químicos inorgânicos, 

exceto metais e suas ligas, e que se tornam utilizáveis pelo tratamento em altas 

temperaturas. 

Nos dias de hoje surgem as chamadas “cerâmicas avançadas” que estão 

direcionadas para o uso tecnológico com o intuito de solucionar dilemas da sociedade 

contemporânea. Atualmente as cerâmicas passaram a exercer um papel primordial na 

pesquisa de “novos materiais”, principalmente quando se pretende resolver problemas 

que envolvem elevadas temperaturas. 

Convencionou-se designar óxidos cerâmicos a um conjunto de óxidos que, por 

possuírem certas propriedades, são amplamente usados em diferentes áreas 

industriais. As propriedades destes óxidos são frequentemente melhoradas quanto 

maior for o grau de pureza. Usualmente, adiciona-se, controladamente, aditivos, com o 

objetivo de aperfeiçoar o processo de fabricação e/ou melhorar as propriedades finais 

do material sintetizado. Em outros casos, apenas com uma mistura de dois ou mais 

óxidos obtém-se determinadas propriedades, como é o caso dos óxidos cerâmicos 

usados no desenvolvimento de tecnologias eletroeletrônicas (KINGERRY, 1976). 

A relevância dos óxidos de terra raras na tecnologia avançada dos dias atuais 

pode ser avaliada na medida em que uma fração significativa dos novos materiais 

cerâmicos contém óxidos de terras raras como aditivos ou como elemento principal de 

estruturas cristalinas, tais como, a estrutura pirocloro. 

 

 

2.3 Pirocloros 

 

São classificados como pirocloros os óxidos formados sinteticamente que 

apresentam a fórmula A2B2O7 (ou A2B2O6O’), com a mesma estrutura cristalográfica do 

mineral, ou distorções a partir dela, onde, A e B são, geralmente, cátions trivalentes e 

tetravalentes (3+, 4+), respectivamente, ou A é divalente, enquanto B é pentavalente 

(2+, 5+) (EYRING e O’KEEFE,1970). 
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Os estudos envolvendo materiais com estrutura pirocloro estão relacionados, 

principalmente, ao controle da microestrutura (tamanho dos grãos, porosidade), a sua 

elaboração (objetos de formas complexas, membranas) e as suas propriedades 

catalíticas. Dentre as aplicações mais antigas e ainda presentes dos materiais 

cerâmicos estão a filtração, catálise e adsorção, podendo essas serem utilizadas de 

forma simultânea (AYRAL et al., 2014).   

Embora muitas composições de pirocloro cristalizem na estrutura cúbica, em 

alguns casos pode haver um desvio de simetria cúbica por meio de distorção 

tetragonal, romboédrica e triclínica (SUBRAMANIAN et al.,1983). 

Em geral, para a formação de uma estrutura pirocloro (A2B2O7), os átomos A e B 

precisam satisfazer ao critério de estabilidade de Shannon, onde a razão entre os raios 

atômicos RA/RB dos substituintes, deve estar entre 1,46 e 1,8 para os pirocloros A3+ e 

B4+, e entre 1,4 e 2,2 para A2+ e B5+. Na Figura 2.1 é apresentado o mapa (rB
4+ versus 

rA
3+) para o campo de estabilidade dos pirocloros A2

+3B2
+4O7 em atmosfera livre, obtido 

a partir dos raios iônicos reportados por Shannon (SHANNON, 1976). 

 

Figura 2.1 – Mapa de estabilidade de fase para pirocloros A2
+3B2

+4O7 

 

Materiais com uma estrutura típica do mineral pirocloro, do tipo A2B2O7 ou 

A2B2O6O’, onde A e B são, em geral, terras-raras ou metais de transição, oferece 

propriedades bastante interessantes para aplicações sujeitas a temperaturas 

superiores a 1300 °C. Outra propriedade relevante é a sua elevada estabilidade 

térmica, e que está provavelmente relacionada com as posições fixas dos cátions no 
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cristal (OLIVEIRA e DUARTE, 2013). 

Os pirocloros mais estudados são os zirconatos à base de terras-raras, do tipo 

Ln2Zr2O7, onde Ln pode ser La, Gd, Sm, Nd, Eu ou Yb. Outros materiais são também 

alvo de estudo intensivo, em especial compostos baseados em Ce, como La2Ce2O7 ou 

La2(Zr0.7Ce0.3)2O7. Na verdade os óxidos baseados em Ce mostram muitas vezes uma 

estrutura do tipo fluorita com defeitos. É esta estrutura que permite uma troca mais fácil 

entre os cátions, o que pode ajudar a explicar a elevada taxa de sinterização para este 

tipo de materiais (OLIVEIRA e DUARTE, 2013).  

 

 

2.4 Fluoritas 

 

Óxidos com estrutura do tipo fluorita, também chamada de estrutura cúbica do 

tipo fluorita, é formada por um arranjo cúbico de face centrada dos cátions e um arranjo 

cúbico dos oxigênios (HAILE, 2003). Na Figura 2.2 é apresentado um desenho da 

estrutura cristalina tipo fluorita. 

 
Figura 2.2 - Representação da estrutura cristalina do tipo fluorita 

 

Entre os compostos com esta estrutura, o mais utilizado em células a 

combustível de óxido sólido é a zircônia estabilizada com ítrio (YSZ). O óxido de 

zircônio (ZrO2) em temperatura ambiente apresenta uma estrutura monoclínica, que 

acima de 1170 °C se transforma em uma estrutura tetragonal e acima de 2370 °C em 

uma estrutura cúbica fluorita, onde foi descoberta uma alta condutividade iônica (MINH, 

1993; MOLENDA et al., 2007). A estabilização da estrutura cúbica do tipo fluorita na 

zircônia, da temperatura ambiente até o ponto de fusão, é possível quando óxidos que 

possuem cátions com valências menores são utilizados como dopantes (MOLENDA et 
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al., 2007). 

 A adição de íons, como o ítrio (Y3+), estabiliza a estrutura pela criação de 

vacâncias de oxigênio. Estas vacâncias de oxigênio são as responsáveis pela 

condução iônica em altas temperaturas (YAMAMOTO, 2000). Com um aumento da 

concentração de dopante a concentração de vacâncias aumenta, resultando em um 

aumento da condutividade iônica. No entanto, esse aumento apresenta um máximo e 

depois decresce rapidamente. Este decréscimo da condutividade em altas 

concentrações de dopantes é atribuído aos fatos de defeito de ordenamento, vacância 

presas em clusters, ou interação eletrostática (MINH, 1993). 

 

 

2.5 Refinamento Rietveld 

 

O método de Rietveld (WILSON, 1995) é um método de análise de refinamento 

de estruturas cristalinas nos quais todos os fatores de contribuições para as 

intensidades medidas podem ser simultaneamente refinadas até que a diferença entre 

as amostras experimentais e calculadas (residual) seja minimizada GUALTIERI et 

al.,2006; MARTÍNEZ et al.,,2006). O processo de refinamento é repetitivo e envolve 

uma série de parâmetros que são refinados a cada ciclo de repetição, até que se atinja 

o máximo possível de convergência, desse modo, obtém-se o melhor ajuste dos 

parâmetros cristalográficos. 

O critério para o refinamento dos parâmetros neste método é definido por meio 

de uma função de minimização de resíduo (S) baseado no princípio dos mínimos 

quadrados (YOUNG,1993), como mostra a Equação 2.1 : 

 

𝑆 =  ∑ 𝑤𝑖

𝑁

𝑖=1

 (𝑦𝑖 − 𝑦𝑖𝑐)2                                                                                                  (2.1) 

 

Em que N é o número de pontos medidos no difratograma, wi é o peso atribuído 

a cada intensidade (wi = 1/yi), yi e yic são as intensidades observadas e calculadas no 

i-ésimo ponto, respectivamente. 

A largura total a meia altura dos picos (FWHM), extraído do difratograma, é 

usado para calcular o tamanho e a microdeformação dos cristalitos e os parâmetros da 

estrutura cristalina de cada fase. A correção instrumental da largura total a meia altura 

é calculada pela Equação 2.2 com o FWHM da amostra experimental e amostra padrão 
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do LaB6 “Standard reference material”. O tamanho médio dos cristalito D é calculado 

pelo modelo de Scherrer. Ou seja, o D calculado para o pico {hkl} pode ser entendido 

como o tamanho médio dos cristalitos na direção perpendicular para o plano {hkl}. A 

Equação 2.3 apresenta o modelo de Scherrer (AZÀROFF, 1968; YOUNG, 2002; 

JENKINS e SNYDER, 1996): 

 

𝐵 =  √𝛽𝑜𝑏𝑠
2 − 𝛽𝑠𝑡𝑑

2                                                                                                                                    (2.2) 

𝐷 =  
𝐾𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
                                                                                                                                                  (2.3)                                                                                                            

 

onde, 𝜆 é o comprimento de onda da radiação do material usado no difratômetro para o 

CuK𝛼; 𝜆𝐶𝑢,𝑘𝛼1= 1,54056 Å,  𝛽 é a largura total a meia altura (FWHM) de um pico de 

difração de raio-X, 𝜃 é o ângulo de Bragg e K é um fator dos particulados. 

 
 

2.6 Fotocatálise Heterogênea 

 

Os sistemas heterogêneos diferenciam-se dos sistemas homogêneos devido à 

presença dos catalisadores semicondutores sólidos, substâncias que aumentam a 

velocidade da reação, para se atingir o equilíbrio químico sem sofrerem alteração 

química (DUTRA, 2016).  

O princípio da fotocatálise heterogênea compreende a ativação de um 

semicondutor sólido por luz solar ou artificial que ocasiona a transição eletrônica. Nos 

semicondutores sólidos a diferença de energia (band gap) entre a banda de valência 

(BV) e a banda de condução (BC) é pequena.  

A absorção de fótons na superfície de um semicondutor com energia igual ou 

maior à energia de band gap resulta na promoção de um elétron da banda de valência 

(BV) para a banda de condução (BC), gerando um par elétron/lacuna. Esse par pode 

sofrer recombinação interna ou migrar para a superfície do catalisador. Na superfície, 

pode sofrer recombinação externa ou participar de reações de oxirredução, com 

espécies adsorvidas como H2O, H-, O2 e compostos orgânicos (RAMOS, 2012; 

HOFFMANN et al.,1995; LITTER, 1999; NOGUEIRA, 1998).  A Figura 2.3 mostra uma 

estrutura simplificada da ativação de um fotocatalisador (Tung & Daoud, 2011). 
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Figura 2.3 - Mecanismo da ativação de um fotocatalisador  

 

Na oxidação de compostos orgânicos via fotocatálise, várias podem ser as 

formas das moléculas serem oxidadas. As moléculas de água adsorvida na superfície 

do material com atividade fotocatalítica reagem com as lacunas formadas na banda de 

valência, gerando radicais hidroxilas altamente reativos, que podem reagir com as 

moléculas orgânicas presentes no meio. As moléculas de oxigênio dissolvido podem 

reagir com os elétrons da banda de condução, gerando espécies O2
-, que também são 

reativas, podendo assim oxidar compostos orgânicos. Outra possibilidade é a doação 

de elétrons da molécula orgânica para a vacância formada na banda de valência (KHIN 

et al., 2012). 

O dióxido de titânio (TiO2) (OLIVEIRA e SILVEIRA, 2011; FELTRIN et al., 2013)  

é o semicondutor mais amplamente estudado devido a características importantes 

como baixa toxicidade, estabilidade química e fotoestabilidade, no entanto, existem 

trabalhos que mostram a eficiência de outros compostos, tais como, óxido de zinco 

(ZnO) (GUAGLIANONI et al.,2015) , óxido de ferro (III) (Fe2O3) (OLIVEIRA et al., 2013) 

e óxido de alumínio (Al2O3) (PATHANIA et al., 2016). 
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3. Síntese e caracterização do óxido misto La2Ce2O7 

 

3.1 Introdução 

 

O estudo da síntese e caracterização de materiais nanoestruturados possui 

características importantes e despertam o interesse de diversas áreas da pesquisa, 

principalmente, no setor de inovação tecnológica. Os óxidos cerâmicos são exemplos 

desse fato, por apresentarem estruturas complexas, as quais lhes conferem 

propriedades elétricas, magnéticas e mecânicas de suma importância para o ramo 

industrial e tecnológico (LOPES-MORIYAMA, 2014).  

Óxidos com estrutura pirocloro (A2B2O7) têm duas propriedades importantes que 

os tornam interessantes como catalisadores para reações químicas. A primeira é a 

condutividade iônica do oxigênio, onde as vacâncias criadas durante a síntese facilitam 

a migração de íons oxigênio, minimizando a deposição de carbono formado. A segunda 

é a possibilidade da substituição isomórfica de metais de transição cataliticamente 

ativos no sítio B, tais como, Ru, Rh e Pt. Tal fato resultaria em uma estrutura mais 

resistente à sinterização a altas temperaturas (PAKHARE et al., 2013). 

Em relação aos suportes nos catalisadores para o emprego em fotocatálise 

heterogênea, é comum a utilização de óxidos como o TiO2 (SHALIMAR et al.,2016). 

Uma das características desejadas desses suportes é que eles possuam propriedades 

redox e alta estabilidade térmica para suportar as altas temperaturas as quais são 

submetidos os catalisadores (CONTE, 2007). Considerando que estruturas do tipo 

A2B2O7 são materiais com alta estabilidade térmica a altas temperaturas, e tendo o 

cério propriedade redox, é possível pressupor uma aplicação favorável do La2Ce2O7 

como suporte de catalisador. 

Baseando-se nestas informações e na relevância da aplicação apresentada, o 

presente trabalho propõe sintetizar o La2Ce2O7 pelo método de complexação 

combinado EDTA-Citrato, buscando analisar a influência das condições de síntese no 

tamanho de grão e medida de bandgad após a fase de calcinação do pó, avaliando sua 

viabilidade como semicondutor na fotocatálise heterogênea. 
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3.2 Experimental 

 

3.2.1 Síntese do La2Ce2O7  

 

A fase La2Ce2O7 foi sintetizada com base no método de complexação combinado 

EDTA-Citrato (SANTOS, 2014; SANTOS et al., 2015). O método consiste na diluição 

do EDTA ácido (C10H16N2O8) em hidróxido de amônia (NH4OH) na proporção de 1 g :10 

mL, sob agitação e aquecimento (40 °C), com posterior incorporação dos respectivos 

metais (La(NO3)3.6H2O, Ce(NO3)3.6H2O (Ce3+) ou (NH4)2[Ce(NO3)6] (Ce4+)) e adição do 

ácido cítrico (C6H8O7) seguido do aumento da temperatura até 80 °C. A razão molar de 

EDTA ácido, ácido cítrico e íons metálicos totais utilizada foi de 1:1,5:1. 

Posteriormente, faz-se o ajuste do pH 9  (pH básico favorece a formação da fase 

La2Ce2O7) com adição de hidróxido de amônia, permanecendo sob agitação e 

aquecimento até a formação do gel, o qual será tratado termicamente em quatro 

diferentes temperaturas (550, 725, 900 e 1000 °C) por 5 h. Tais temperaturas de 

calcinação foram definidas conforme os resultados das análises de termogravimétria 

(TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC).  

A utilização de reagentes com estados de oxidação diferentes (Ce3+ e Ce4+) teve 

como intuito avaliar os efeitos que tal substituição acarretaria na estrutura cristalina do 

material (aparecimento de vacâncias), uma vez que, as vacâncias resultantes da 

deficiência de oxigênio da estrutura poderá evidenciar a utilização do La2Ce2O7 como 

catalizador.  

A Tabela 3.1 e a Figura 3.1 mostram, respectivamente, a rota metodológica 

proposta para síntese do La2Ce2O7 com base no método de complexação combinado 

EDTA-Citrato e os reagentes utilizados para a síntese do material cerâmico La2Ce2O7. 

 

Tabela 3.1 - Reagentes utilizados para a síntese do material cerâmico La2Ce2O7 

Reagente Fórmula Fabricante Pureza (%) 

Nitrato de Lantânio Hexahidratado La(NO3)3.6H2O Vetec 99,0 

Nitrato de Cério Hexahidratado Ce(NO3)3.6H2O Sigma 99,0 

EDTA Ácido C10H16N2O8 Sigma 99,0 

Ácido Cítrico C2H4O2 Synth 99,5 

Hidróxido de Amônio NH4OH Synth 25,0 
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Figura 3.1 - Rota metodológica proposta para síntese do La2Ce2O7 com base no método de 

complexação combinado EDTA-Citrato 

 

A Tabela 3.2 resume as condições experimentais adotadas para a síntese do 

La2Ce2O7. 

 

Tabela 3.2 - Condições experimentais de síntese para obtenção do La2Ce2O7 a partir do método de 
complexação combinado EDTA-Citrato 

EXPERIMENTO 
ESTADO DE OXIDAÇÃO DO 

CÉRIO 

CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS  

pH 
Temperatura 

de síntese 
(°C) 

Pré-Calcinação 
(°C)/ Taxa (°Cmin-

1)/Patamar (h) 

Calcinação 
(°C)/Taxa(°Cmin-

1)/Patamar (h) 

1 Ce3+ 9 80 230/5/3 550/5/5 

2 Ce3+ 9 80 230/5/3 725/5/5 

3 Ce3+ 9 80 230/5/3 900/5/5 

4 Ce3+ 9 80 230/5/3 1000/5/5 

5 Ce4+ 9 80 230/5/3 550/5/5 

6 Ce4+ 9 80 230/5/3 725/5/5 

7 Ce4+ 9 80 230/5/3 900/5/5 

8 Ce4+ 9 80 230/5/3 1000/5/5 
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3.2.2 Caracterizações 

 

Os precursores dos pós sintetizados foram submetidos a análise 

termogravimétria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) em balança 

termogravimétrica SDT-Q600 (TA Instruments) com razão de aquecimento de 5 ºC.min-

1 e faixa de temperatura de 20 a 1000 ºC. A estrutura cristalina do La2Ce2O7 foi 

analisada por difração de raios-X, em um difratômetro de raios-X (Shimadzu DRX-

7000), com radiação CuKα (comprimento de onda de 1,5406 Å) e 2θ variando de 5 a 

80°, passo de 0,02°, tempo de passo de 1,2 segundo e análise com o software X’pert 

HighScore Plus (2.0). Para obtenção da melhor concordância possível entre o padrão 

de difração teórico e o experimental, foi feito o refinamento pelo método de Rietveld 

(YOUNG, 1995), utilizando o programa Material Analysis Using Diffraction (MAUD) v. 

2.8, também utilizado na determinação do tamanho médio de cristalito e demais 

parâmetros cristalográficos. A morfologia do pó foi analisada a partir da microscopia 

eletrônica de varredura com emissão de campo (MEV-FEG) (Carl Zeiss, modelo 

Auriga) acoplado com um espectrômetro de energia dispersiva (EDS), o qual foi 

utilizado para análise química. Para calcular o band gap dos materiais estudados foi 

utilizado um espectrofotômetro UV-Vis NIR Cary, modelo 5G com acessórios para 

medida de reflectância difusa. Os espectros de reflectância difusa (ERD) foram obtidos 

na região entre 200 e 800 nm e todas as medidas foram realizadas em temperatura 

ambiente. 
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3.3 Resultados e Discussão 

 

3.3.1 Análise Térmica 

 

Na Figura 3.2 é apresentado o resultado das curvas da análise 

termogravimétrica (TG) e da calorimetria exploratória diferencial (DSC) do precursor do 

La2Ce2O7 obtido através do método de complexação combinado EDTA-Citrato. 

 

 

Figura 3.2 - Curvas da análise termogravimétrica (TG) e da calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) do precursor obtido através do método de complexação combinado EDTA-Citrato. 

 

Avaliando os dados da Figura 3.2 e realizando uma associação dos eventos 

ocorridos com os expostos por Patra et al. (2011) e Wua el al. (2010), é possível 

presumir que o precursor do La2Ce2O7 apresentou dois estágios de decomposição 

térmica, com uma perda de massa total de aproximadamente 40%. A primeira perda de 

massa (curva 1) relacionada a um pico endotérmico (curva 2) está relacionada a perda 

de água e amônia ainda presentes na amostra. A perda de massa seguinte relacionada 

ao pico exotérmico acentuado (400 ºC) refere-se à decomposição dos quelatos 

metálicos e formação dos complexos organometálicos, uma matriz orgânica que abriga 

os metais ainda separados e amorfos. Após a temperatura de 530 ºC não se observa 

(1) 

(2) 



35 
Capítulo 3 – Conclusões Parciais 

 

nenhuma perda de massa significativa.  

Diante dessa análise, pode-se considerar que a fase pura do La2Ce2O7 não 

poderá ser obtida em temperaturas de calcinação inferiores a 530 ºC. 

 

3.3.2 Difração de Raios-X 

 

As Figuras 3.3 e 3.4 apresentam os difratogramas da caracterização pelo 

método de complexação combinado EDTA – Citrato, juntamente com o resultado do 

refinamento pelo método Rietveld referente à síntese do material cerâmico La2Ce2O7 

em condições distintas de calcinação (550, 725, 900 e 1000 ºC) para o Ce3+ e Ce4+, 

respectivamente, conforme os resultados obtidos pela análise térmica. 

 

 

Figura 3.3 - Difratogramas do material La2Ce2O7 referente ao estudo das condições de calcinação 

para o Ce3+. Taxa de aquecimento: 5 ºC/min. Pré-calcinação: 230 ºC/3h. Calcinção por: (A) 550 

ºC/5h, (B) 725 ºC/5h, (C) 900 ºC/5h e (D) 1000 ºC/5h 
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Figura 3.4 - Difratogramas do material La2Ce2O7 referente ao estudo das condições de calcinação 

para o Ce4+. Taxa de aquecimento: 5 ºC/min. Pré-calcinação: 230 ºC/3h. Calcinção por: (A) 550 

ºC/5h, (B) 725 ºC/5h, (C) 900 ºC/5h e (D) 1000 ºC/5h 

 

Conforme os resultados de difratometria e refinamento Rietveld apresentados 

nas Figuras 3.3 e 3.4, a fase (La2Ce2O7) foi obtida apenas em temperaturas de 

calcinação acima de 900 ºC, conforme carta padrão n° 239398 – ICSD (Inorganic 

Crystal Structures Database), referente à fase La2Ce2O7. 

A carta citada foi a que mais se adequou aos dados experimentais, obtendo um 

baixo nível de resíduo (diferença entre os pontos experimentais obtidos a partir da 

síntese e o calculado a partir da carta padrão e o refinamento pelo método Rietveld), 

indicando assim que o material La2Ce2O7 apresentou sistema cristalino do tipo cúbico, 

com grupo espacial Fm-3m, em concordância com a literatura (ZHANG et al., 2016; 

HONG-SONG et al., 2012). 

A Tabela 3.3 expõe os valores dos parâmetros de rede e volume de célula 

unitária obtidos através do refinamento Rietveld. A confiabilidade dos dados expostos 
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na Tabela 3.3 é função do parâmetro residual (S). 

 

Tabela 3.3 - Parâmetros de rede da estrutura cúbica do La2Ce2O7 

FASE 
ESTADO 

DE 
OXIDAÇÃO 

TEMPERATURA 
DE CALCINAÇÃO 

(°C) 

PARÂMETROS DE REDE 

a (Å) b (Å) c (Å) VOLUME (A3) S 

La2Ce2O7 

Ce3+ 

550 5,5643 5,5643 5,5643 169,93 1,0929 

725 5,5751 5,5751 5,5751 169,52 1,1072 

900 5,5887 5,5887 5,5887 172,81 1,2383 

1000 5,5891 5,5891 5,5891 175,18 1,1537 

Ce4+ 

550 5,5468 5,5468 5,5468 170,78 1,1023 

725 5,5751 5,5751 5,5751 171,02 1,0872 

900 5,5685 5,5685 5,5685 173,58 1,2001 

1000 5,5647 5,5647 5,5647 175,73 1,1461 

 

Os valores dos parâmetros de rede (a, b, c) apresentados na Tabela 3.3 são 

utilizados para descrever a célula unitária da estrutura cristalina, e conforme os 

resultados obtidos comprova-se que a estrutura obtida é uma estrutura cúbica. Os 

valores obtidos pelo refinamento Rietveld são semelhantes aos da carta padrão citada 

anteriormente (a = 5,5288 Å, b = 5,5288 Å, c = 5,5288 Å) e volume de célula unitária 

igual a 169,01 Å³. 

Zhang et al. (2016)  afirma que a maioria dos titanatos e estanatos de terras 

raras com estequiometria A2B2O7 formam uma estrutura do tipo pirocloro ordenada, 

sendo A = RE3+ (RE = terra rara) e B = Ti4+ ou Sn4+. No entanto, a estrutura pirocloro 

apresenta-se estável para  RE2Zr2O7 com elementos terras raras mais leves que o 

gadolínio, enquanto a estrutura desordenada do tipo fluorita é estável para todos os 

elementos terras raras mais pesados. HONG-SONG et al. (2012) reitera que uma 

estrutura do tipo pirocloro só poderá ser  formada quando a mesma obedecer o seguinte 

intervalo de razão iônica: 1,46 <
𝑟(𝑎)

𝑟(𝑏)
< 1,80, ou seja, caso essa razão iônica seja menor 

que 1,46 a estrutura pode ser caracterizada como do tipo fluorita. A tabela 3.4 mostra as 

razões iônicas teóricas da síntese do La2Ce2O7  para o Ce3+ e o Ce4+ (SMITH, 2012). 

 

Tabela 3.4 - Razões iônicas teóricas da síntese do La2Ce2O7 para o Ce3+ e o Ce4+ a partir do 
método de complexação combinado EDTA-Citrato 

  (a) (b) r(a)/r(b) 

r(a) La3+ Ce3+ 1,0339 

r(b) La3+ Ce4+ 1,1961 
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Comparando os picos dos difratogramas da fase La2Ce2O7 com os picos 

apresentados nos trabalhos de Zhang et al. (2016), Tinwala et al. (2016) e Ma et al. 

(2006), onde os autores afirmam a formação do La2Ce2O7 em uma estrutura do tipo 

fluorita cúbica, e as razões iônicas apresentadas na Tabela 3.4, pode-se afirmar que a 

estrutura do material sintetizado nesse trabalho também pode ser caracterizada como 

uma estrutura do tipo fluorita.  

 

3.3.2 Tamanho de Cristalito 

 

Os resultados dos difratogramas também foram utilizados na determinação do 

tamanho médio de cristalito (Dhkl) a partir da equação de Scherrer (Equação 3.1) e 

Williamson-Hall (Equação 3.2). A relação de Williamson-Hall também foi utilizada para 

o cálculo da microdeformação do cristalito.  

 

𝐷 =  
𝑘𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
                                                                                                                                                (3.1) 

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜆
=  

𝑘

𝐷
+

4𝜀

𝜆
 𝑠𝑒𝑛𝜃                                                                                                                           (3.2) 

 

Nas equações D(hkl) é o tamanho de cristalito médio ou comprimento de 

coerência em função dos índices hkl,  θ é o ângulo de Bragg, 𝜆 é o comprimento de 

onda de raios-X,  β é a largura a meia altura do pico (FWHM), k é a constante que 

depende da simetria da reflexão e 𝜀 é a microdeformação. 

Para o cálculo de tamanho de partícula utilizando as equações de Scherrer e 

Williamson-Hall foram utilizados os picos mais intensos dos difratogramas, tendo como 

limite inferior a intensidade relativa (I/I0) igual a 10%. O tamanho de cristalito também 

foi obtido através do refinamento Rietveld, como mostra a Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 - Tamanho médio de cristalito para o pó de La2Ce2O7 obtido pelo método de 
complexação combinado EDTA-Citrato 

EXPERIMENTO 
ESTADO DE 

OXIDAÇÃO DO 
CÉRIO 

CALCINAÇÃO 
(°C)/patamar (h) 

SCHERRER WILLIAMSON HALL  REFINAMENTO 

Dhkl (nm) D (nm) ε (%) D (nm) ε (%) 

1 Ce3+ 550/5 12,36 6,82 0,0268 5,52 0,0094 

2 Ce3+ 725/5 20,42 11,80 0,0147 11,85 0,0035 

3 Ce3+ 900/5 42,86 22,98 0,0062 30,22 0,0016 

4 Ce3+ 1000/5 46,83 33,39 0,0018 49,85 0,0023 

5 Ce4+ 550/5 9,07 5,61 0,0268 5,92 0,0092 

6 Ce4+ 725/5 18,85 14,20 0,0008 14,79 0,0043 

7 Ce4+ 900/5 36,37 29,38 0,0015 30,46 0,0016 

8 Ce4+ 1000/5 44,62 36,48 0,0030 54,48 0,0014 

 

A partir da análise dos resultados apresentados na Tabela 3.5 pode-se verificar 

a variação no tamanho médio de cristalito em função das condições de síntese (estado 

de oxidação do cério) e das temperaturas de calcinação. Observa-se que o tamanho 

médio de cristalito da fase La2Ce2O7 varia entre 5,52 e 54,48 nm dependendo do 

estado de oxidação do Ce e da equação utilizada, como também das condições do 

tratamento térmico para a formação da fase. É notório também que o aumento da 

temperatura de calcinação favorece a eliminação de fases secundárias, no entanto há 

um aumento do tamanho médio de cristalito do pó de La2Ce2O7. Isto demonstra o alto 

grau de relevância nas condições de síntese e de calcinação para obtenção de pós 

cristalinos e monofásicos.  

Em seus estudos Tinwala et al. (2014) obtiveram valores de tamanho de 

cristalito do La2Ce2O7 na mesma ordem de grandeza (16 – 28 nm) dos valores 

apresentados neste trabalho, quando sintetizados pelo método de coprecipitação em 

diferentes temperaturas de calcinação (600 – 900 ºC). 

Fazendo um comparativo entre os valores de cristalito obtidos por Scherrer, 

Williamson-Hall e pelo refinamento Rietveld, é possível perceber que a relação de 

Williamson-Hall foi a que revelou menores tamanhos de cristalito tanto para o estado 

de oxidação do Ce3+ como para o estado de oxidação do Ce4+. 

 

3.3.3 Energia de Ativação 

 

A fim de entender melhor o comportamento do crescimento de cristais do 

La2Ce2O7, estimou-se a energia de ativação (Q) do crescimento dos cristais. Na Figura 

3.5 foram plotados os logaritmos do tamanho médio do cristalito versus a sua 
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temperatura de calcinação por ajuste linear, assumindo que o crescimento do cristal de 

La2Ce2O7 é um processo termicamente ativado. 

 

 

Figura 3.5 - Energia de ativação do cristal do La2Ce2O7 para: (A) Ce3+ e (B) Ce4+ 

 

Para o cálculo da energia de ativação dos cristais do La2Ce2O7 utilizou-se a 

seguinte equação (WANG et al., 2012): 

 

𝐷𝑡 =  𝐷0 𝑥 𝑒(−
𝑄

𝑅𝑇
)                                                                                                                                      (3.4) 

 

onde D0 e Dt são os tamanhos médio e inicial dos nanocristais (nm) calculado pela 

equação de Scherrer, R denota a constante de gás ideal (kJ·K-1·mol-1) e T é a 

temperatura de calcinação (K). Assim sendo, a energia de ativação efetiva do 

crescimento de cristais pôde ser obtida calculando a inclinação de ln (D) versus 1000/T 

(Figura 3.5) e o resultado foi de 10,51 kJ·mol-1 para o Ce3+ e 9,99 kJ·mol-1 para o Ce4+. 

Wang et al. (2012)  obteve uma energia de ativação para os cristais de La2Ce2O7 igual 

a  15,27 kJ·mol−1, com temperaturas de calcinação variado entre 700 e 1300 ºC. 

 

 

3.3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As Figuras 3.6 e 3.7 apresentam os resultados das análises de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) das amostras de La2Ce2O7 obtidas pelo método de 

complexação combinado EDTA – Citrato, conforme Tabela 3.2. As micrografias das 

amostras passaram por uma ampliação de 30000x. 
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Figura 3.6 - Microscopia eletrônica de varredura da amostra do La2Ce2O7 (Ce3+) obtida a partir 

do método de complexação combinado EDTA – Citrato com temperatura de calcinação: (A) 

900 ºC e (B) 1000 ºC 

 

 

Figura 3.7 - Microscopia eletrônica de varredura da amostra do La2Ce2O7 (Ce4+) obtida a partir 

do método de complexação combinado EDTA – Citrato com temperatura de calcinação: (A) 

900 ºC e (B) 1000 ºC 

 

Fazendo um comparativo entre as Figuras 3.6 e 3.7 é possível perceber que 

embora a diferença na temperatura de calcinação seja pequena, os grãos dos pós 

calcinados a 1000 ºC são visivelmente maiores que os grãos dos pós calcinados a 900 

ºC. No entanto, o fato do material estar em escala nanométrica, não há como verificar 

de forma bem definida a morfologia do pó do La2Ce2O7, podendo apenas afirmar a 

presença de aglomerados com formatos esféricos irregulares e tamanhos distintos. As 

Figuras 3.6 e 3.7 também mostram um material com poros por toda sua extensão, 
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independentemente, da condição de síntese adotada (Ce3+ e Ce4+) ou mesmo da 

temperatura de calcinação utilizada. 

Quando se compara as amostras sintetizadas com o Ce3+ e com o Ce4+  

calcinadas nas mesmas temperaturas, observa-se que as amostras calcinadas a 900 

ºC apresentam superfícies semelhantes. No entanto, as amostras calcinadas a 1000 ºC 

apresentam superfícies diferentes, onde a amostra sintetizada com o Ce+4 apresenta 

maior estado de aglomeração e maior tamanho de grão.  

Na Figura 3.8 e na Tabela 3.6 são mostrados os resultados obtidos através da 

análise química por EDS das amostras de La2Ce2O7 calcinadas a 1000 ºC.  

 

 

Figura 3.8 - Gráfico EDS das amostras de La2Ce2O7 calcinadas: (a) 900 ºC e (b) 1000 ºC 
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Tabela 3.6 - Análise da composição das amostras de La2Ce2O7 calcinadas a 900 e 1000 ºC 

Temperatura de 
Calcinação 

Oxidação do 
Cério 

Elemento 
 (%) Atômico 

Teórico 
 (%) Atômico 
Experimental  

Erro 
Relativo 

900 °C 

Ce3+ 

Cério 21,44 21,82 0,0174 

Lantânio 21,39 18,95 0,1288 

Oxigênio 57,17 59,23 0,0348 

Ce4+ 

Cério 25,72 24,73 0,0400 

Lantânio 20,22 20,30 0,0039 

Oxigênio 54,06 54,97 0,0166 

1000 °C 

Ce3+ 

Cério 21,44 18,80 0,1404 

Lantânio 21,39 16,99 0,2590 

Oxigênio 57,17 64,21 0,1096 

Ce4+ 

Cério 25,72 24,78 0,0379 

Lantânio 20,22 21,08 0,0408 

Oxigênio 54,06 54,14 0,0015 

 

 

Na literatura (TINWALA et al., 2014; TINWALA et al., 2016) o La2Ce2O7 

apresenta porcentagem atômica teórica que varia entre 17,88 e 17,95% para o cério, 

17,82 e 17,97% para o lantânio e 64,08 e 64,3 % para o oxigênio. Diante disso, nota-se 

coerência entre o valores teóricos do La2Ce2O7 e os valores obtidos pelo método de 

síntese adotado, conforme resultados apresentados na Tabela 3.6. 

 

3.3.5 Band Gap 

 

Para determinar o coeficiente de absorção das amostras do pó La2Ce2O7 foi 

utilizado a medida da reflectância difusa. A literatura diz que através dos espectros na 

região do UV-visível é possível determinar o coeficiente de absorção por meio da 

medição da reflectância difusa utilizando o modelo de Kubelka-Munk, e este modelo de 

cálculo é usado principalmente para amostras em pó (MANIKANDAN et al., 2014). A 

função de Kubelka-Munk F(R) é diretamente proporcional ao coeficiente de absorção 

(α) e o valor é calculado a partir Equação (3.5): 

 

𝐹(𝑅) =  𝛼 =  
(1 − 𝑅)2

2𝑅
                                                                                                                           (3.5) 

 

De acordo com Wood & Tauc (1972), a Egap (energia de band gap) está 

relacionada com a absorbância e a energia de fótons conforme a Equação (3.6): 
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𝛼 = (ℎ𝑣) = 𝑘(ℎ𝑣 −  𝐸𝑔𝑎𝑝)𝑛                                                                                                                  (3.6) 

 

onde k é a constante de absorção que depende das propriedades do material e n o 

expoente que poderá assumir os valores de 1/2, 2, 3/2 e 3, dependendo da natureza da 

transição eletrônica (permitida direta, permitida indireta, proibida direta ou proibida 

indireta, respectivamente). Sendo o La2Ce2O7 um material de transição eletrônica 

permitida indireta, adotamos 2 como sendo o valor de n (HUANG et al., 2017). 

A Figura 3.9 apresenta o intervalo do band gap óptico para o La2Ce2O7. A Egap 

foi obtida pela extrapolação da região linear da curva obtida por análise de 

espectroscopia de reflectância difusa (ERD) a partir da Equação (3.6).  

 

 

Figura 3.9 - Espectro de UV-vis da análise de reflectância difusa para o La2Ce2O7,na temperatura 

de calcinação: (A) 900 ºC (Ce3+), (B) 1000 ºC (Ce3+), (C) 900 ºC (Ce4+) e (D) 1000 ºC (Ce4+) 

 

Na Figura 3.9 nota-se uma leve diferença entre as energias de band gap (Egap) 

dos pós de La2Ce2O7 obtidos sob diferentes condições de síntese e calcinação, 

indicando que há defeitos estruturais na matriz do produto final, resultado dos 

processos aos quais foram submetidos durante a sua produção. Desse modo, espera-
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se que a amostra com o menor band gap, no caso o La2Ce2O7 (Ce3+) calcinado a 1000 

ºC apresente os melhores resultados em relação às atividades fotocatalíticas.  

Comparando estes resultados aos da literatura, observa-se uma discreta 

diferença entre os resultados experimentais desta pesquisa com aqueles apresentados 

por Huang et al. (2017) (Egap = 3,34 eV). Isso pode ser atribuído às variações do 

método de síntese, bem como ao tratamento térmico ao qual as amostras foram 

submetidas. É importante ressaltar também, que os valores de energia de bang gap 

obtidos nesse trabalho são valores menores daqueles reportados na literatura, 

evidenciando a sua aplicabilidade em processos fotocatalíticos. 

Assim sendo, pode-se afirmar que o método de síntese adotado neste trabalho 

para produção do cerato de lantânio (La2Ce2O7) e as condições experimentais 

adotadas no decorrer do processo de produção tornam-se um ponto importante a ser 

analisado, uma vez que, tais condições podem favorecer ou inibir o desenvolvimento 

de alguns tipos de defeitos na estrutura do material (discordâncias, vacâncias de 

oxigênio, tensões e deformações nas ligações entre os átomos) que, 

consequentemente, terão efeito direto no desempenho das propriedades ópticas do 

La2Ce2O7. 
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3.4 Conclusões Parciais 

 

O cerato de lantânio (La2Ce2O7) foi sintetizado a partir do método de 

complexação combinado EDTA - Citrato. A partir de alterações nas condições de 

síntese adotadas pôde-se verificar a influência e a importância do tipo de reagente 

utilizado (Ce3+/Ce4+) e do tratamento térmico adotado, no tamanho médio do cristalito. 

O precursor do La2Ce2O7 apresentou dois estágios de decomposição térmica, 

com uma perda de massa total de aproximadamente 40%, não apresentando nenhuma 

perda de massa significativa após a temperatura de 530 ºC. 

Considerando que a fase La2Ce2O7 foi obtida apenas em temperaturas acima de 

900 ºC, as condições de síntese que resultaram na formação de pós com menor 

tamanho médio de cristalito com base na equação de Sherrer foram as amostras 

sintetizadas com o Ce4+ e calcinadas a 900 e 1000 ºC. O tamanho médio de cristalito 

nessas amostras variaram de 36,37 a 44,62 nm. 

A morfologia do pó apresentou superfície homogênea, com formatos esféricos 

irregulares e tamanhos distintos, mas com certo grau de aglomeração devido a sua 

escala nanométrica. 

Com base nas condições experimentais adotadas, as amostras sintetizadas com 

o Ce3+ e calcinadas a 900 e 1000 ºC foram as que apresentam menores valores de 

band gap (3,02 e 2,97 eV), respectivamente.  
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4. Síntese e caracterização do óxido misto La2Ce2O7 com adição de ferro 

 

4.1 Introdução 

 

Devido as suas propriedades únicas e a potencialidade de suas diversas 

aplicações, o pirocloro La2Ce2O7 tem sido instrumento de estudos relevantes em 

componentes ou processos de alto valor tecnológico. Cao et al. (2003)  estudou as 

propriedades termofísicas de La2Ce2O7 enquanto Benjaram et al. (2010)  relatou as 

características estruturais e desempenho catalítico de La2Ce2O7. 

A estrutura do pirocloro possui uma estequiometria muito flexível, decorrente dos 

defeitos na sua rede cristalina, proporcionando aos pirocloros interessantes 

propriedades físicas, químicas, elétricas, ópticas e magnéticas (WUENSCH et al.,2000; 

LIAN et al.,2003; HESS et al.,2002; SUBRAMANIAN et al., 1983; BRIK et al.,2011; 

SUN et al., 2012). Em virtude dessa flexibilidade na sua composição química e band 

gap sintonizáveis, alguns óxidos de pirocloro podem ser usados como catalisadores 

(REYNOLDS et al., 2012). Autores relatam experimentos com óxidos do tipo perovskita 

no intuito de obter materiais cerâmicos com maior capacidade de conduzir íons e 

elétrons e, consequentemente, melhorar o transporte de íons de oxigênio através da 

rede cristalina do material (STEELE, 1995; (MAIYA, et al., 1997; XU e THOMSON, 

1999). 

Estudos mostram que há inúmeras possibilidades de formação de estruturas do 

tipo pirocloro, visto que, é possível adicionar outros elementos químicos na 

configuração original do composto. Este mecanismo possibilita a alteração de 

propriedades desejáveis que melhoram o desempenho do composto em suas 

aplicações.  

Nesse sentido, o seguinte trabalho propõe sintetizar a fase La2Ce2O7 e dopá-la 

com ferro (LaFeCe2O7) pelo método de complexação combinado EDTA-Citrato com o 

intuito de avaliar a influência das condições de síntese no tamanho médio de cristalito e 

medida de band gap após a fase de calcinação do pó, avaliando se a fase dopada 

possuirá viabilidade como semicondutor na fotocatálise heterogênea. 
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4.2 Experimental 

 

4.2.1 Síntese do LaFeCe2O7 

 

A fase LaFeCe2O7 foi sintetizada com base no método de complexação 

combinado EDTA-Citrato (SANTOS, 2014; SANTOS et al., 2015). O método consiste 

na diluição do EDTA ácido (C10H16N2O8) em hidróxido de amônia (NH4OH) na 

proporção de 1 g: 10 mL, sob agitação e aquecimento (40 °C), com posterior 

incorporação dos respectivos metais (La(NO3)3.6H2O, Ce(NO3)3.6H2O ou 

(NH4)2[Ce(NO3)6], FeN3O9.9H2O) e adição do ácido cítrico (C6H8O7) seguido do 

aumento da temperatura até 80 °C. A razão molar de EDTA ácido, ácido cítrico e íons 

metálicos totais utilizada foi de 1:1,5:1. Posteriormente, faz-se o ajuste do pH 9 (pH 

básico favorece a formação da fase LaFeCe2O7) com adição de hidróxido de amônia, 

permanecendo sob agitação e aquecimento até a formação do gel, o qual será tratado 

termicamente em três diferentes temperaturas (500, 675, 850 °C) por 5 h. Tais 

temperaturas de calcinação foram definidas conforme os resultados das análises de 

termogravimétria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC).  

A utilização de reagentes com estados de oxidação diferentes (Ce3+ e Ce4+) teve 

como finalidade avaliar os efeitos que essa substituição acarretaria na estrutura 

cristalina do material (presença de vacâncias), uma vez que, as vacâncias resultantes 

da deficiência de oxigênio da estrutura poderá evidenciar a utilização do LaFeCe2O7 

como catalizador em processos de fotocatálise heterogênea.  

A Tabela 4.1 e a Figura 4.1 mostram, respectivamente, a rota metodológica 

proposta para síntese do LaFeCe2O7 com base no método de complexação combinado 

EDTA-Citrato e os reagentes utilizados para a síntese do material cerâmico 

LaFeCe2O7. 
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Tabela 4.1 - Reagentes utilizados para a síntese do material cerâmico LaFeCe2O7 

Reagente Fórmula Fabricante Pureza (%) 

Nitrato de Lantânio Hexahidratado La(NO3)3.6H2O Vetec 99,0 

Nitrato de Cério Hexahidratado Ce(NO3)3.6H2O Sigma 99,0 

Nitrato de Ferro III Nanohidratado FeN3O9.9H2O Sigma 98,0 

EDTA Ácido C10H16N2O8 Sigma 99,0 

Ácido Cítrico C2H4O2 Synth 99,5 

Hidróxido de Amônio NH4OH Synth 25,0 

 

 

 

Figura 4.1 - Rota metodológica proposta para síntese do LaFeCe2O7 com base no método de 

complexação combinado EDTA-Citrato 

 

A Tabela 4.2 resume as condições experimentais adotadas para a síntese do 

LaFeCe2O7. 
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Tabela 4.2 - Condições experimentais de síntese para obtenção do LaFeCe2O7, a partir do método 
de complexação combinado EDTA-Citrato 

EXPERIMENTO 

ESTADO 
DE 

OXIDAÇÃO 
DO CÉRIO 

CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS DE SÍNTESE 

pH 
Temperatura 

de síntese (°C) 

Pré-Calcinação 
(°C)/ Taxa (°Cmin-

1)/ Patamar (h) 

Calcinação (°C)/ Taxa 
(°Cmin-1)/ Patamar (h) 

1 Ce3+ 9 80 230/5/3 500/5/5 

2 Ce3+ 9 80 230/5/3 675/5/5 

3 Ce3+ 9 80 230/5/3 850/5/5 

4 Ce4+ 9 80 230/5/3 500/5/5 

5 Ce4+ 9 80 230/5/3 675/5/5 

6 Ce4+ 9 80 230/5/3 850/5/5 

 

 

 

4.2.2 Caracterizações 

 

Os precursores dos pós sintetizados foram submetidos a análise 

termogravimétria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) em balança 

termogravimétrica SDT-Q600 (TA Instruments) com razão de aquecimento de 5 ºC.min-

1 e faixa de temperatura de 20 a 1000 ºC. A estrutura cristalina do LaFeCe2O7 foi 

analisada por difração de raios-X, em um difratômetro de raios-X (Shimadzu DRX-

7000), com radiação CuKα (comprimento de onda de 1,5406 Å) e 2θ variando de 5 a 

80°, passo de 0,02°, tempo de passo de 1,2 segundo e análise com o software X’pert 

HighScore Plus (2.0). Para obtenção da melhor concordância possível entre o padrão 

de difração teórico e o experimental foi feito o refinamento pelo método de Rietveld 

(YOUNG, 1995), utilizando o programa Material Analysis Using Diffration (MAUD) v. 

2.8, também utilizado na determinação do tamanho médio de cristalito e demais 

parâmetros cristalográficos. A morfologia do pó foi analisada a partir da microscopia 

eletrônica de varredura com emissão de campo (MEV-FEG) (Carl Zeiss, modelo 

Auriga) acoplado com um espectrômetro de energia dispersiva (EDS), o qual foi 

utilizado para análise química. Para calcular o band gap dos materiais estudados foi 

utilizado um espectrofotômetro UV-Vis NIR Cary, modelo 5G com acessórios para 

medida de reflectância difusa. Os espectros de reflectância difusa (ERD) foram obtidos 

na região entre 200 e 800 nm e todas as medidas foram realizadas em temperatura 

ambiente. 
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4.3 Resultados e Discussão 

 

4.3.1 Análise Térmica 

 

Na Figura 4.2 é apresentado o resultado das curvas da análise 

termogravimétrica (TG) e da calorimetria exploratória diferencial (DSC) do precursor do 

LaFeCe2O7 obtido através do método de complexação combinado EDTA-Citrato. 

 

 

Figura 4.2 - Curvas da análise termogravimétrica (TG) e da calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) do precursor obtido através do método de complexação combinado EDTA-Citrato. 

 

Fazendo uma associação dos eventos apresentados na Figura 4.2 e dos 

publicados por Patra et al. (2011) e Wua el al. (2010), é possível presumir que o 

precursor do LaFeCe2O7  apresentou dois estágios de decomposição térmica, com uma 

perda de massa total de aproximadamente 44%. A primeira perda de massa (curva 1) 

relacionada a uma pico endotérmico (curva 2) está relacionada a perda de água e 

amônia ainda presentes na amostra. A perda de massa seguinte relacionada ao pico 

exotérmico acentuado (420 ºC) refere-se à decomposição dos quelatos metálicos e 

formação dos complexos organometálicos, uma matriz orgânica que abriga os metais 

ainda separados e amorfos. Após a temperatura de 450 ºC não se observa nenhuma 

(1) 

(2) 
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perda de massa significativa.  

Diante dessa análise, pode-se considerar que a fase pura do La2Ce2O7 não 

poderá ser obtida em temperaturas de calcinação inferiores a 450 ºC. 

 

4.3.2 Difração de Raios-X 

 

As Figuras 4.3 e 4.4 apresentam os difratogramas da caracterização pelo 

método de complexação combinado EDTA – Citrato, juntamente com o resultado do 

refinamento pelo método Rietveld referente à síntese do material cerâmico LaFeCe2O7 

em condições distintas de calcinação (500, 675, 850 ºC) para o Ce3+ e Ce4+, 

respectivamente, conforme os resultados obtidos pela análise térmica. 

 

 

Figura 4.3 - Difratogramas do material LaFeCe2O7, referente ao estudo das condições de 

calcinação para o Ce3+. Taxa de aquecimento: 5 ºC/min. Pré-calcinação: 230 ºC/3h. Calcinação 

por: (A) 500 ºC/5h, (B) 675 ºC/5h, (C) 850 ºC/5h 
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Figura 4.4 - Difratogramas do material LaFeCe2O7, referente ao estudo das condições de 

calcinação para o Ce4+. Taxa de aquecimento: 5 ºC/min. Pré-calcinação: 230 ºC/3h. Calcinção 

por: (A) 500 ºC/5h, (B) 675 ºC/5h, (C) 850 ºC/5h 

 
De acordo com os resultados de difratometria e refinamento Rietveld mostrados 

nas Figuras 4.3 e 4.4, a fase LaFeCe2O7 só se apresenta de forma cristalina em 

temperaturas acima de 850 ºC. No entanto, mesmo possuindo uma estrutura cristalina 

na temperatura de 850 ºC a fase LaFeCe2O7 não foi obtida na sua forma monofásica, 

apresentando-se na forma da perovskita LaFeO3 (34,65%) e do óxido de cério 

(65,65%). Tal acontecimento pode ser explicado a partir da avaliação do tamanho do 

raio iônico do elemento do sítio A (La) e o raio iônico do elemento dopante (Fe). Sendo 

o raio iônico do ferro (0,067 nm) quase duas vezes menor que o raio iônico do lantânio 

(0,122 nm), verifica-se a inviabilidade da formação da estrutura monofásica do 

LaFeCe2O7. Nesse sentido, constata-se que a incorporação no sítio A é 

predominantemente de elementos terras raras de maior raio iônico, enquanto que, os 
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de menores raios iônicos ocupam o sítio B (PARK et al., 1999). 

Como relatou Liu et al. (2012), o aparecimento do óxido de cério e da perovskita 

LaFeO3 pode se dar quando a calcinação é feita em atmosfera redutora, onde a 

estrutura passa a ser instável. No caso das amostras estudadas nesse trabalho, essa 

afirmação não é válida, dado que, as amostras foram calcinadas em atmosfera 

oxidante. 

As amostras calcinadas a 850 ºC apresentaram picos relativos à fase do LaFeO3 

e CeO2 conforme as cartas padrão 29234-ICSD (KOEHLER et al., 1957) e 72155-ISCD 

(WOLCYRZ et al., 1992), respectivamente. As cartas referenciadas foram as que mais 

se ajustaram aos dados experimentais, obtendo-se um baixo nível de resíduo 

(diferença entre os dados experimentais obtidos a partir da síntese e os dados 

calculados a partir das cartas padrão e o refinamento pelo método Rietveld), indicando, 

desse modo, que o composto LaFeCe2O7 apresentou estrutura do tipo perovskita 

cúbica com grupo espacial Pm-3m para a fase LaFeO7 e estrutura cúbica e grupo 

espacial Fm-3m para a fase CeO2. 

A Tabela 4.3 apresenta os valores dos parâmetros de rede e volume de célula 

unitária obtidos através do refinamento Rietveld das fases LaFeO3 e CeO2. A 

confiabilidade dos dados mostrados na Tabela 4.1 é função do parâmetro residual (S). 

 

Tabela 4 3- Parâmetros de rede das estruturas cúbica das fases LaFeO3 e CeO2 

FASE 
ESTADO DE 
OXIDAÇÃO 

TEMPERATURA 
DE CALCINAÇÃO 

(°C) 

PARÂMETROS DE REDE 

a (Å) b (Å) c (Å) VOLUME (A3) S 

LaFeO3 

Ce3+ 

500 4,2987 4,2987 4,2987 61,04 1,0825 

625 3,9256 3,9256 3,9256 61,73 1,0856 

850 3,9281 3,9281 3,9281 61,98 1,2978 

Ce4+ 

500 4,3451 4,3451 4,3451 61,39 1,0602 

625 4,1966 4,1966 4,1966 61,86 1,0772 

850 3,9284 3,9284 3,9284 62,07 1,3581 

CeO2 

Ce3+ 

500 5,4417 5,4417 5,4417 149,86 1,0825 

625 5,4725 5,4725 5,4725 156,74 1,0856 

850 5,4391 5,4391 5,4391 158,32 1,2978 

Ce4+ 

500 5,4646 5,4646 5,4646 154,38 1,0602 

625 5,4567 5,4567 5,4567 157,02 1,0772 

850 5,4328 5,4328 5,4328 159,52 1,3581 

 

Os valores dos parâmetros de rede (a, b, c) apresentados na Tabela 4.3 são 

utilizados para descrever a célula unitária da estrutura cristalina, e conforme os 

resultados obtidos confirma-se que a estrutura obtida é uma estrutura cúbica. Os 
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valores obtidos pelo refinamento Rietveld são semelhantes aos das cartas padrões 

citadas anteriormente, para o LaFeO3 (a = 3,9260 Å e volume de célula unitária igual a 

60,52 Å³) e para o CeO2 (a = 5,4124 Å e volume de célula unitária igual a 158,55 Å³. 

A Figura 4.5 apresenta os difratogramas das amostras puras de La2Ce2O7 (Ce3+ 

e Ce4+) e das amostras de LaFeO3-CeO2 (Ce3+ e Ce4+). 

 

Figura 4.5 - Difratogramas do La2Ce2O7 (Ce3+ e Ce4+) e do LaFeO3-CeO2 (Ce3+ e Ce4+) 

 

Embora a fase LaFeCe2O7 (LaFeO3-CeO2) não tenha sido obtida na sua forma 

monofásica, é possível observar com base na Figura 4.5 que a dopagem do La2Ce2O7 

com íons Fe3+ resulta em um leve deslocamento dos picos para direita, fato esse que 

está associado à inserção de algum elemento na estrutura. A inserção de elementos 

dopantes na estrutura promove o aparecimento de tensões compressivas que tendem 

a diminuir a distância entre os cristais da célula unitária, deslocando os picos para 

direita (LU et al., 1996). 

 

4.3.2 Tamanho de Cristalito 

Os resultados dos difratogramas também foram usados na determinação do 

tamanho médio de cristalito (Dhkl) a partir da equação de Scherrer (Equação 4.1) e 
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Williamson-Hall (Equação 4.2). A relação de Williamson-Hall também foi empregada no 

cálculo da microdeformação do cristalito.  

 

𝐷 =  
𝑘𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
                                                                                                                                                (4.1) 

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜆
=  

𝑘

𝐷
+

4𝜀

𝜆
 𝑠𝑒𝑛𝜃                                                                                                                           (4.2) 

 

Nas equações D(hkl) é o tamanho de cristalito médio ou comprimento de 

coerência em função dos índices hkl,  θ é o ângulo de Bragg, 𝜆 é o comprimento de 

onda de raios-X,  β é a largura a meia altura do pico (FWHM), k é a constante que 

depende da simetria da reflexão e 𝜀 é a microdeformação. 

Para o cálculo de tamanho de partícula utilizando as equação de Scherrer e 

Williamson-Hall foram utilizados os picos mais intensos dos difratogramas, tendo como 

limite inferior a intensidade relativa (I/I0) igual a 10%. O tamanho de cristalito também 

foi obtido através do refinamento Rietveld, como mostra a Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Tamanho médio de cristalito do pó LaFeCe2O7, obtido pelo método de complexação 

combinado EDTA-Citrato 

FASE 
ESTADO 

DE 
OXIDAÇÃO 

TEMPERATURA DE 
CALCINAÇÃO (°C) 

TAMANHO DE CRISTALITO 

SCHERRER WILLIAMSON HALL  REFINAMENTO 

Dhkl (nm) D (nm) ε (%) D (nm) ε (%) 

LaFeO3 

Ce3+ 

500 5,63 5,86 0,0168 12,44 0,1016 

675 17,04 9,04 0,0251 13,94 0,0001 

850 33,27 29,98 0,0133 42,6 0,0004 

Ce4+ 

500 7,06 7,22 0,0341 9,64 0,1129 

675 12,91 7,08 0,0185 13,07 0,0923 

850 18,28 18,31 0,0187 50,74 0,0004 

CeO2 

Ce3+ 

500 7,25 4,93 0,0371 7,25 0,0210 

675 14,35 10,51 0,0091 6,87 0,0025 

850 22,52 21,97 0,0439 29,09 0,0017 

Ce4+ 

500 7,68 6,44 0,0661 7,62 0,0257 

675 14,04 6,08 0,0348 6,21 0,0122 

850 21,69 18,41 0,0089 30,04 0,0013 

 

 
A partir da análise dos resultados apresentados na Tabela 4.4 pode-se verificar 
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a variação no tamanho médio de cristalito em função das condições de síntese (estado 

de oxidação do cério) e das temperaturas de calcinação. Observa-se que o tamanho 

médio de cristalito da fase LaFeCe2O7 varia entre 4,93 e 50,74 nm dependendo do 

estado de oxidação do Ce e da equação utilizada, como também das condições do 

tratamento térmico para a formação da fase. Percebe-se também que há um aumento 

no tamanho médio de cristalito do  LaFeCe2O7 proporcional ao aumento da 

temperatura, demonstrando assim, o alto grau de relevância no controle das condições 

de síntese e de calcinação para obtenção de pós com alta cristalinidade. 

Em seus estudos Wang et al. (2016) obteve valores de tamanho de cristalito  na 

ordem de 17 nm. A diferença entre os valores reportados na literatura e os valores 

apresentados neste trabalho, podem estar relacionadas tanto ao método de síntese 

adotado quanto aos parâmetros de calcinação do pó.  

Comparando os valores de tamanho de cristalito obtidos por Scherrer, 

Williamson-Hall e pelo refinamento Rietveld, é possível perceber que a relação de 

Williamson-Hall foi a que revelou menores tamanhos de cristalito tanto para o estado 

de oxidação do Ce3+ como para o estado de oxidação do Ce4+. 

 

4.3.3 Energia de Ativação 

 

Com o propósito de compreender melhor o comportamento relacionado ao 

crescimento de cristais do LaFeCe2O7, estimou-se a energia de ativação (Q) do 

crescimento desses cristais. Na Figura 4.6 foram plotados os logaritmos do tamanho 

médio do cristalito versus a sua temperatura de calcinação por ajuste linear, assumindo 

que o crescimento do cristal do LaFeCe2O7 é um processo termicamente ativado. 
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Figura 4.6 - Energia de ativação do cristal LaFeCe2O7, para: (A) LaFeO3 - Ce3+, (B) CeO2 - Ce3+, (C) 

LaFeO3 - Ce4+ e (D) CeO2 - Ce4+ 

 

Para o cálculo da energia de ativação dos cristais do LaFeCe2O7 utilizou-se a 

seguinte equação (WANG et al., 2012): 

 

𝐷𝑡 =  𝐷0 𝑥 𝑒(−
𝑄

𝑅𝑇
)                                                                                                                                      (4.4) 

 

onde D0 e Dt são os tamanhos médio e inicial dos nanocristais (nm) calculado pela 

equação de Scherrer, R denota a constante de gás ideal (kJ·K-1·mol-1) e T é a 

temperatura de calcinação (K). Assim sendo, a energia de ativação efetiva do 

crescimento de cristais pôde ser obtida calculando a inclinação de ln (D) versus 1000/T 

(Figura 4.6) e os resultados foram de 6,67 e 10,14 kJ·mol-1 para o LaFeO3 e CeO2, 

respectivamente, para o Ce3+, e 6,94 e 7,34 kJ·mol-1 para o LaFeO3 e CeO2 , 

respectivamente, para o Ce4+. Ali et al. (2012) obteve uma energia de ativação para os 

cristais de LaFeO3  igual a  20,13 kJ·mol−1, utilizando para síntese do pó o método 

citrato-hidrotermal assistido por micro-ondas.  



63 
Capítulo 4 – Resultados e Discussões 

 

 

4.3.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A Figura 4.7 apresenta os resultados das análises de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) das amostras de LaFeCe2O7, obtidas pelo método de complexação 

combinado EDTA – Citrato e calcinadas a 850 ºC. As micrografias das amostras 

passaram por uma ampliação de 30000x. 

 

 

Figura 4.7 - Microscopia eletrônica de varredura da amostra LaFeCe2O7, obtida a partir do 

método de complexação combinado EDTA – Citrato a 850 ºC em condições distintas de 

síntese: (A) Ce3+ e (B) Ce4+ 

 
Comparando as imagens apresentadas na Figura 4.7 é possível perceber que 

embora não haja diferença na temperatura de calcinação, o pó sintetizado com o Ce3+ 

possui maior tamanho de grão, mesmo não havendo uma distribuição uniforme desses 

grãos. As imagens também indicam a existência de duas fases sobre a superfície dos 

pós, fato esse confirmado pela difração de raios-X. A morfologia dos pós obtidos na 

síntese com o Ce3+ e o Ce4+ é uma mistura de aglomerados com formatos esféricos 

irregulares e tamanhos distintos, decorrente da presença de fases distintas na estrutura 

dos pós. 

Na Figura 4.8 e na Tabela 4.5 são mostrados os resultados obtidos através da 

análise química por EDS das amostras LaFeCe2O7, calcinadas a 850 ºC.  
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Figura 4.8 - Gráfico EDS das amostras de LaFeCe2O7, calcinadas a 850 ºC 

   

Tabela 4.5 - Análise da composição das amostras de LaFeCe2O7 calcinadas a 850 ºC 

Temperatura 
de Calcinação 

Oxidação 
do Cério 

Elemento Atômico Teórico (%) 
Atômico Experimental  

(%) 
Erro Relativo 

850 °C 

Ce3+ 

Cério 21,57 21,31 0,0122 

Lantânio 10,76 10,31 0,0436 

Ferro 10,14 13,51 0,2494 

Oxigênio 57,53 54,87 0,0485 

Ce4+ 

Cério 25,87 24,53 0,0546 

Lantânio 10,17 12,07 0,1574 

Ferro 9,58 13,52 0,2914 

Oxigênio 54,38 49,88 0,0902 

 

 

A literatura reporta (WANG et al., 2016) valores de composição química do 

CeO2-LaFeO3  (26,85% Ce, 10,1% La, 13,58 Fe, 49,47% O) coerentes com os valores 

obtidos pelo método de síntese adotado, posto que, o método de síntese proposto na 

literatura difere do método de síntese utilizado nesse trabalho. 

 

4.3.5 Band Gap 

 

Para determinar o coeficiente de absorção das amostras do pó LaFeCe2O7 foi 

utilizado a medida da reflectância difusa. A literatura relata que através dos espectros 

na região do UV-visível é possível determinar o coeficiente de absorção por meio da 

medição da reflectância difusa utilizando o modelo de Kubelka-Munk, e este modelo de 

cálculo é usado principalmente para amostras em pó (MANIKANDAN et al., 2014). A 

função de Kubelka-Munk F(R) é diretamente proporcional ao coeficiente de absorção 

(α) e o valor é calculado a partir Equação (4.5): 
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𝐹(𝑅) =  𝛼 =  
(1 − 𝑅)2

2𝑅
                                                                                                                           (4.5) 

De acordo com Wood & Tauc (1972), a Egap (energia de band gap) está 

relacionada com a absorbância e a energia de fótons conforme a Equação (3.6): 

 

𝛼 = (ℎ𝑣) = 𝑘(ℎ𝑣 −  𝐸𝑔𝑎𝑝)𝑛                                                                                                                  (4.6) 

 

onde k é a constante de absorção que depende das propriedades do material e n o 

expoente que poderá assumir os valores de 1/2, 2, 3/2 e 3, dependendo da natureza da 

transição eletrônica (permitida direta, permitida indireta, proibida direta ou proibida 

indireta, respectivamente). Para determinar a Egap do LaFeCe2O7, adotamos o modelo 

baseado na transição eletrônica permitida indireta (n=2) (SCAFETTA et al., 2014).  

A Figura 4.9 apresenta o intervalo do band gap óptico para o LaFeCe2O7. A Egap 

foi obtida pela extrapolação da região linear da curva obtida por análise de 

espectroscopia de reflectância difusa (ERD) a partir da Equação (4.6).  

 

 

Figura 4.9 - Espectro de UV-vis da análise de reflectância difusa da amostra de LaFeCe2O7 

calcinada a 850 ºC : (A) e (B) (Ce3+), (C) e (D) (Ce4+) 
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Na Figura 4.9 percebe-se uma leve diferença entre as energias de band gap 

(Egap) dos pós de LaFeCe2O7 obtidos sob diferentes condições de síntese. Fato esse, 

que pode ser atribuído tanto ao menor tamanho médio (18,28 nm para o LaFeO3 e 

21,69 nm para o CeO2) de nanopartículas do pó de LaFeCe2O7 sintetizados com o Ce4+ 

e calcinados a 850 ºC, como também a presença de defeitos estruturais causados pela 

redução do Ce4+ em Ce3+ (ANSARI et al., 2014), sugerindo que o gap do LaFeCe2O7 

(Ce4+) é adequado para a decomposição fotocatalítica de compostos orgânicos 

contaminantes via ativação por irradiação de luz visível (PENG et al., 2016).  

A Figura 4.9 aponta a existência de dois intervalos de energias de band gap 

(multi band gap) para as amostras sintetizadas com o Ce3+ e o Ce4+. Tais intervalos 

possuem valores inferiores aos relatados pela literatura para a LaFeO3 e o CeO2, 

satisfazendo assim, a sua provável viabilidade em processos de fotocatálise 

heterogênea. 

Esses intervalos de energia de band gap são próximos aos valores relatados na 

literatura para o óxido LaFeO3. Parida et al. (2010) e Yang et al. (1999) relataram um 

valor de band gap de  2,1 eV para a perovskita LaFeO3, enquanto Saad et al. (2013) 

relatou um valor de band gap de 2,15 eV para nanopartículas de LaFeO3 preparadas 

pelo método de combustão sol-gel. Para o CeO2 a literatura trás os valores de 3,19 eV 

(PRABAHARAN et al., 20016) e 3,54 eV (VANGELISTA et al., 2017). Essa discreta 

diferença entre os resultados de band gap desse trabalho e os valores da literatura do 

LaFeO3 pode ser atribuída às variações do método de síntese (dopagem do sítio A com 

o Fe), bem como ao tratamento térmico ao qual as amostras foram submetidas. 

Autores afirmam que esses pequenos intervalos de band gap do LaFeO3  são 

relevantes para aplicação em materiais fotocatalíticos, sensores e materiais de eletrodo 

em células a combustível de óxido sólido (SOFCs) (PARIDA et al., 2010; KOFERSTEIN 

et al.,2013; TANG et al.,2011; SONG et al.,2005; BIDRAWN et al.,2008). 

Conforme Wang et al. (2016) e Xiang et al. (2013) devido à introdução do íon 

Ce3 + na fase cristalina La1-xCexFeO3, interações mais fortes ocorrem entre íons Fe e o 

O2 adsorvido. Assim sendo, o O2 é ativado e pode levar a uma reatividade oxidativa 

maior do que o LaFeO3 puro, resultando em maior atividade para o composto CeO2-

LaFeO3. Além disso, o CeO2 tem alta capacidade de armazenamento de oxigênio, alta 

mobilidade de oxigênio e redutibilidade fácil (SUN, et al. (2011). Nessa perspectiva, o 

efeito sinérgico da estrutura da perovskita LaFeO3 e da propriedade redox do CeO2 irão 
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desempenhar um papel crucial no aumento da eficiência de degradação em processos 

fotocatalíticos (WANG et al.,2016). 

Diante dessas informações, é possível afirmar que o método de síntese utilizado 

na produção do LaFeCe2O7, e as condições experimentais adotadas no decorrer do 

processo de produção são de fundamental importância na obtenção de pós com 

pequeno tamanho médio de cristalito e baixas energias de band gap. Sugerindo assim, 

que materiais compostos de perovskita são fotocatalizadores promissores em futuras 

aplicações industriais, como por exemplo em tratamentos de água residuais para a 

remoção de corantes.  
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4.4 Conclusões Parciais 

 

A fase  LaFeCe2O7 não foi obtida na sua forma monofásica a partir do método de 

complexação combinado EDTA – Citrato, apresentando-se na forma da perovskita 

LaFeO3 (35,65%) e do óxido de cério (65,35%).  

O precursor do LaFeCe2O7 apresentou dois estágios de decomposição térmica, 

com uma perda de massa total de aproximadamente 44%, não apresentando nenhuma 

perda de massa significativa após a temperatura de 420 ºC. 

Considerando que a fase LaFeCe2O7 só se apresentou de forma cristalina em 

temperaturas acima de 850 ºC, a condição de síntese que resultou na formação de pós 

com menor tamanho médio de cristalito com base na equação de Scherrer foi a 

amostra sintetizada com o Ce4+ e calcinada a 850 ºC. O tamanho médio de cristalito 

nessa amostra foi de 18,28 nm para o LaFeO3 e 21,69 nm para o CeO2. 

A morfologia do pó apresentou superfície heterogênea, com formatos esféricos 

irregulares e tamanhos distintos, devido à presença de fases distintas na estrutura dos 

pós. 

Com base nas condições experimentais adotadas, a amostra sintetizada com o 

Ce4+ e calcinada a 850 ºC foi a que apresentou menor valor de band gap (1,83 eV e 

1,90 eV).  
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Conclusões  

 

 O material cerâmico La2C2O7 foi sintetizado a partir da rota metodológica 

proposta com base no método de complexação combinado EDTA-Citrato obtendo-se 

pós monofásicos com estrutura fluorita cúbica. Entretanto, a fase LaFeCe2O7 

sintetizada a partir do método de  complexação combinado EDTA-Citrato não foi obtida 

na sua forma monofásica, apresentando-se sob a forma da perovskita cúbica LaFeO3 e 

do óxido de cério (CeO2), como mostra os resultados do difratograma de raios-X. 

Os precursores do La2Ce2O7 e do LaFeCe2O7 apresentaram dois estágios de 

decomposição térmica, com uma perda de massa total de aproximadamente 40 e 44%, 

respectivamente, não apresentando nenhuma perda de massa significativa após as 

temperaturas de  530 ºC (La2Ce2O7) e 450 ºC (LaFeCe2O7). 

A partir das alterações nos parâmetros de síntese e calcinação das amostras, 

pôde-se verificar a influência das condições de síntese e do tratamento térmico 

adotado no tamanho médio do cristalito. Nesse sentindo, as condição de síntese e 

calcinação que favoreceram a formação do material com menor tamanho médio de 

cristalito a partir da equação de Scherrer para a fase La2Ce2O7 e para LaFeCe2O7 

foram  as amostras sintetizadas com Ce4+ e calcinadas a 900 e 1000 ºC (36,37 a 44,62 

nm), e as sintetizadas com Ce4+ calcinadas a 850 ºC (18,28 nm para LaFeO3 e 21,69 

nm para o CeO2), respectivamente. 

Os pós do cerato de lântanio (La2Ce2O7) obtiveram energia de ativação entre 

9,99 e 10,51 KJ.mol-1, enquanto os pós da fase LaFeCe2O7, alcançaram uma energia 

de ativação que variou entre 6,76 e 10,14 KJ.mol-1.  

No que concerne ao aspecto morfológico dos pós sintetizados, todos 

apresentaram forte estado de aglomeração, formatos esféricos irregulares e tamanhos 

distintos. No entanto, a morfologia do pó LaFeCe2O7 exibiu uma superfície 

heterogênea, devido à presença de fases distintas na sua estrutura.  

Em relação aos valores de band gap dos pós sintetizados nesse trabalho, 

observa-se que as amostras de La2C2O7 com adição de Fe (LaFeCe2O7) apresentaram 

menores valores de band gap (1,83 a 1,96 eV) quando comparadas as amostras do 

La2C2O7 puro (3,02 e 2,97 eV). Nesse sentido, pode-se considerar a fase LaFeCe2O7 

sintetizada pelo método de complexação combinado EDTA-Citrato, um material 

promissor como semicondutor na fotocatálise heterogênea. 
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Perspectivas de trabalhos futuros: 

 Tentar sintetizar a fase LaFeCe2O7, diminuindo o percentual de dopagem do 

ferro; 

 Calcinar as amostras do LaFeCe2O7 em temperaturas maiores que 850 ºC; 

 Ampliar as caracterizações dos materiais obtidos;  

 Sintetizar o La2Ce2O7 e o LaFeCe2O7 por outros métodos de síntese verificando 

a influência das condições de síntese e tratamentos térmicos adotados no 

tamanho médio de cristalito e medida de band gap; 

 Realizar testes de fotocatálise utilizando o material com menor valor de band 

gap; 

 

 

 

 


