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RESUMO: Devido à crescente conscientização ambiental, gases como o metano têm sido 

extensivamente estudados para otimizar sua utilização, reduzir os impactos ambientais e 

encontrar aplicações mais nobres. Neste contexto, surge a fotocatálise como alternativa para 

a conversão do metano em produtos de maior valor agregado. A obtenção de metanol a partir 

do metano tem várias vantagens uma vez que o metanol não apenas tem uma quantidade de 

energia semelhante ao metano, mas também pode ser facilmente transportado e armazenado. 

O presente trabalho, buscando uma alternativa viável para a produção fotocatalítica de 

metanol a partir da reforma a vapor do metano, apresenta o desenvolvimento de um novo 

sistema, bem como avalia sua operacionalidade e eficiência na conversão. O sistema é 

formado por uma coluna de umidificação, um reator fotocatalítico anular, telas de aço 

inoxidável revestidas com os catalisadores dióxido de titânio, óxido de zinco ou trióxido de 

tungstênio e um condensador. Os fotocatalisadores, depositados nas telas através da 

adaptação do método proposto por Merajin et al (2018), foram ativados com o auxílio de 

lâmpadas com emissões nas regiões UV-A e UV-C dispostas na região interna do reator em 

momentos distintos. Os óxidos e os suportes foram analisados pelas técnicas de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), difração de raios x (DRX) e espectroscopia de reflectância 

difusa (ERD), buscando avaliar a homogeneidade dos revestimentos e assegurar que os 

fotocatalisadores atendem aos requisitos do processo. Já os ensaios fotocatalíticos foram 

conduzidos a pressão e temperatura ambiente. Como resultado das deposições, por meio das 

imagens obtidas pela MEV é possível observar que os fotocatalisadores apresentaram uma 

excelente distribuição, confirmando a adequação da técnica empregada aos propósitos do 

estudo. Quanto aos produtos do processo, analisados por cromatografia líquida e 

cromatografia gasosa, embora o sistema tenha se mostrado operacional, não apresentaram 

indícios de conversão nas condições experimentais exploradas. 
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ABSTRACT: Due to increasing awareness regarding the environment, some gases such as 

methane have been extensively studied in order to have their usage optimized, aiming to 

reduce environmental impacts and the discovery of more noble applications. Given this 

context, photocatalysis emerges as an alternative for the conversion of methane into products 

with higher added value. The method of obtaining methanol from methane has several 

advantages, since methanol not only has a methane-like amount of energy, but also is easily 

transported and stored. This work searches for a viable alternative for the photocatalytic 

production of methanol from methane vapor reform, the development of a new system, as 

well as the evaluation of its operation and conversion efficiency. The system consists of a 

humidification column, an annular photocatalytic reactor, stainless steel screens coated with 

titanium dioxide, zinc oxide or tungsten trioxide and a condenser. The photocatalysts, 

deposited on the screens through the method that had been adapted from Merajin et al (2018), 

were activated with the aid of UV-A and UV-C emission lamps, arranged inside the reactor 

at different times. Oxides and supports were analyzed by scanning electron microscopy 

(SEM), X-ray diffraction (XRD) and diffuse reflectance spectroscopy (ERD) techniques, for 

evaluation of the homogeneity of the coatings and to ensure that the photocatalysts meet the 

process requirements. The photocatalytic tests were conducted at ambient pressure and 

temperature. As a result of the depositions, through the SEM images, it is possible to observe 

that the photocatalysts presented an excellent distribution, confirming the adequacy of the 

technique used in relation to the purposes of the study. Although the system was operational, 

the products of the process, analyzed by gas and liquid chromatography, did not show any 

evidence of conversion under the experimental conditions. 
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1 INTRODUÇÃO 

O metano, representado pela fórmula química CH4, possui a cadeia mais simples entre 

os hidrocarbonetos, sendo encontrado na forma gasosa nas condições normais de temperatura 

e pressão (CNTP). Esse composto pode ser encontrado em reservas de gás natural 

convencionais, minas de carvão subterrâneas e plataformas continentais, na forma de hidratos. 

Além disso, é produzido em biossistemas e no processo de Fischer-Tropsch, apesar de ser o 

produto menos desejado nessa reação (EPE, 2016; YANG et al., 2014; YULIATI; YOSHIDA, 

2008). 

Devido ao aumento dos cuidados com o meio ambiente, gases como o metano vêm 

sendo amplamente estudados com o objetivo de aprimorar a utilização desse recurso e reduzir 

seus impactos ambientais. Além disso, há um grande interesse em encontrar aplicações mais 

nobres para o metano, uma vez que grande parte de suas reservas se encontram em regiões de 

difícil acesso, resultando não apenas no baixo consumo em áreas vizinhas, como também na 

inviabilidade de transporte para mercados próximos (TAYLOR; NOCETI, 2000).  

Entretanto, por causa da sua grande estabilidade, a maioria das técnicas convencionais 

utilizadas para sua conversão não é viável economicamente, uma vez que requerem condições 

operacionais rigorosas, como alta temperatura, pressão e catalisadores especiais. (GONDAL et 

al., 2004; YULIATI; YOSHIDA, 2008). Nesse contexto, surge a fotocatálise como uma 

alternativa para a conversão do metano em condições amenas. 

Nos processos de fotocatálise, as moléculas interagem com ondas eletromagnéticas e se 

tornam reativas (LINSEBIGLER; LU; YATES, 1995). Quando o fotocatalisador estiver na 

mesma fase que os reagentes, o processo é definido como fotocatálise homogênea. Em 

contrapartida, caso esteja em uma fase diferente dos reagentes, o processo é considerado uma 

fotocatálise heterogênea (LEGRINI; OLIVEROS; BRAUN, 1993). Esta técnica vem sendo 

aplicada com frequência na conversão química de moléculas inertes de baixo valor agregado 

em produtos mais nobres (HAMEED et al., 2014).  

Dentre os possíveis produtos da conversão, o metanol é desejável não apenas por reter 

grande parte da energia do metano, sendo um bom combustível, mas também por poder ser 

transportado e armazenado com facilidade e convertido em outros produtos valiosos 

(TAYLOR; NOCETI, 2000).  

Muitas pesquisas vêm sendo realizadas com a finalidade de aplicar a fotocatálise na 

degradação de compostos orgânicos presentes em águas contaminadas. Contudo, a sua 
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utilização na conversão de metano em metanol não apresenta muitos estudos na literatura, mas 

já se mostrou possível (GONDAL et al., 2004; OGURA; KATAOKA, 1988; TAYLOR; 

NOCETI, 2000).  

O presente trabalho visa desenvolver um sistema capaz de realizar a conversão 

fotocatalítica do gás metano e vapor de água em metanol e hidrogênio em temperatura ambiente 

e pressão atmosférica e, posteriormente, investigar as melhores condições experimentais para a 

ocorrência dessa reação. 

Dentre os objetivos específicos, destacam-se: 

 Planejar e montar o aparato experimental;  

 Avaliar a funcionalidade de cada parte do equipamento individualmente;  

 Validar a operacionalidade do equipamento de forma integrada; 

 Analisar técnicas de deposição de semicondutores em diferentes superfícies;  

 Obter e analisar dados referentes a conversão dos reagentes; 

 Fornecer informações relevantes para subsidiar o desenvolvimento de uma forma 

inovadora de produção de metanol. 

 

Com o intuito de abordar o trabalho realizado de forma coesa, esse documento foi 

dividido em 5 capítulos. O Capítulo 1 aborda de forma introdutória o tema e os objetivos do 

estudo. O Capítulo 2, revisão bibliográfica, expõe estudos anteriores e aspectos teóricos 

relevantes ao conteúdo do trabalho, proporcionando o embasamento necessário para o 

desenvolvimento da pesquisa. O Capítulo 3 apresenta a metodologia desenvolvida para a 

realização dos experimentos e análises, o preparo do aparato experimental, as condições 

experimentais e os materiais utilizados. Os resultados e discussão dos experimentos estão 

presentes no Capítulo 4. Por fim, no Capítulo 5, encontram-se as conclusões obtidas por meio 

desse estudo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Ondas Eletromagnéticas e Propriedades Ópticas 

As ondas eletromagnéticas são, basicamente, a propagação no espaço de campos 

elétricos e magnéticos. Essas ondas são classificadas de acordo com sua frequência e 

comprimento de onda, podendo ser agrupadas em ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, 

luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama (BALL, 2006; (HALLIDAY; RESNICK; 

WALKER, 2012).  

A radiação ultravioleta (UV), localizada entre a luz visível e os raios X, corresponde a 

região do espectro eletromagnético entre os comprimentos de onda 100 e 400 nanômetros (nm), 

sendo dividida, como mostra a Tabela 2.1, em três sub-regiões: UV-A (315 a 400 nm), UV-B 

(280 a 315 nm), e UV-C (100 a 280 nm) (ISO, 2007; US EPA, 1998). 

Tabela 2.1 – Regiões do espectro eletromagnético. 

Região Sub-região 
Comprimento de 

Onda (nm) 

Energia 

(eV) 

Ultravioleta UV-C 100 – 280 4,4 – 12,4 

UV-B 280 – 315 3,9 – 4,4 

UV-A 315 – 400 3,1 – 3,9 

Visível Violeta 360 – 450 2,8 – 3,4 

Azul 450 – 500 2,5 – 2,8 

Verde 500 – 570 2,2 – 2,5 

Amarelo 570 – 591 2,1 – 2,2 

Laranja 591 – 610 2,0 – 2,1 

Vermelho 610 – 760 1,6 – 2,0 

Infravermelho IVP (Próximo) 760 – 1400 0,9 – 1,6 

IVM (Médio) 1400 – 3000 0,4 – 0,9 

IVL (Longo) 3000 – 1000000 0,0012 – 0,4 

Fonte: Adaptado (ISO, 2007). 

O cálculo da energia contida no fóton (E) depende não apenas da sua frequência (f), ou 

comprimento de onda (λ), mas também da constante de Planck (ℎ = 4,135 ∗ 10−15 eV. s) e 

velocidade da luz no vácuo (𝑐 = 2,998 ∗ 1017 nm. s−1), como mostra a Equação 2.1. 
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𝐸 =

ℎ. 𝑐

λ
= ℎ. 𝑓 

(2.1) 

De acordo com Ball (2006), a luz, quando interage com a matéria, pode ser absorvida, 

transmitida ou refletida, podendo haver a combinação de dois ou três desses efeitos. Quando a 

luz é refletida, ocorre um redirecionamento do vetor de propagação de modo que o ângulo de 

incidência é igual ao ângulo de reflexão. No caso da transmissão, embora a onda 

eletromagnética consiga atravessar o meio, há uma diminuição na sua velocidade. Tal redução 

é proporcional ao índice de refração do meio, ou seja, quanto maior o índice de refração, menor 

será a velocidade de propagação no meio. Quanto ao fenômeno da absorção, um fóton, ao ser 

absorvido pela matéria, é aniquilado e provoca uma variação no nível de energia da matéria 

exatamente igual a sua energia inicial. 

Materiais como cristais, vidros e certos polímeros possuem aplicações que variam desde 

o uso doméstico até o científico. Embora tais materiais apresentem similaridades quando 

observados sem o auxílio de equipamentos, verifica-se que esses possuem diferentes 

comportamentos no que diz respeito à transmissão e absorção de radiações com diferentes 

comprimentos de onda (Figura 2.1). Com isso, torna-se imprescindível conhecer suas 

propriedades óticas para selecionar o mais adequado para uma determinada aplicação. 

Figura 2.1 – Transmissão em razão do comprimento de onda de diferentes vidros óticos. 

 
Fonte: Adaptado de Weber (2002). 

2.2 Fotocatálise 

Desde as antigas civilizações, a importância da luz para a perpetuação da vida já era 

reconhecida. Diversos tratamentos centenários utilizavam a exposição à luz solar, que era uma 
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parte fundamental dos tratamentos médicos. No início do século 20, iniciaram-se os estudos da 

relação entre a absorção de luz pela matéria e suas reações após constatar que a matéria, quando 

exposta a luz solar, poderia passar por inúmeras transformações que são chamadas atualmente 

de reações fotoquímicas (RAMAMURTHY; TURRO, 1993) 

A partir das contribuições científicas da fotoquímica e outros campos relacionados, 

como mostra a Figura 2.2, surgiu a fotocatálise, que se baseia na conversão da energia luminosa 

em química. A principal diferença entre as reações fotocatalíticas e as catalíticas clássicas é a 

necessidade de ativação do catalisador pela radiação eletromagnética. 

Figura 2.2 – Contribuição de vários campos da química para a fotocatálise. 

 
Fonte: Adaptado de Herrmann (2010). 

A fotocatálise, quando homogênea, possui tanto os fotocatalisadores quanto os 

reagentes presentes na mesma fase. Já nos casos em que a fotocatálise ocorre com o auxílio de 

semicondutores, como o dióxido de titânio e trióxido de tungstênio, o processo é definido como 

fotocatálise heterogênea (LEGRINI; OLIVEROS; BRAUN, 1993).  

Existem vários estudos relacionados à utilização da fotocatálise para desinfecção e 

descontaminação de água. Contudo, essa técnica vem ganhando notoriedade na conversão 

química de moléculas inertes em produtos de maior valor agregado (HAMEED et al., 2014). 

 

2.2.1 Fotocatálise heterogênea 

Na década de 60, os fenômenos fotoinduzidos em sólidos semicondutores sob irradiação 

ultravioleta passaram a ser investigados por vários grupos de pesquisa. Verificou-se que 

algumas moléculas sofriam adsorção ou dessorção na superfície de materiais semicondutores 
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sólidos sob a influência de radiação ultravioleta. Atualmente, esses fenômenos são explicados 

pela teoria das bandas (SCHNEIDER et al., 2014). 

Quando ondas eletromagnéticas com fótons de energia iguais ou superiores à energia do 

bandgap (energia necessária para fazer o elétron atravessar a divisão entre a banda de condução 

e a banda de valência) incidem sobre a superfície de um fotocatalisador, ocorre a absorção do 

fóton pelo semicondutor (SC), resultando na geração do par elétron-lacuna. Uma vez excitado, 

o elétron (e-), que possui carga negativa, salta para a banda de condução, enquanto a lacuna (h+) 

se mantém carregada positivamente na banda de valência, como mostra a Equação 2.2 

(HERRMANN, 2005). 

 𝑆𝐶 + ℎ𝑣
 

→ ℎ+ + 𝑒− (2.2) 

De acordo com a Figura 2.3, uma vez que houve a separação do par elétron-lacuna, 

diversas situações podem ocorrer, dentre elas: 

 Recombinação do par elétron-lacuna na superfície e liberação de calor (caso A); 

 Recombinação do par elétron-lacuna no interior da partícula semicondutora e 

liberação de calor (caso B); 

 Redução de uma molécula receptora de elétrons ao receber o elétron (𝑒−) do 

semicondutor (caso C); 

 Oxidação de uma molécula doadora de elétrons ao transferir elétron para a lacuna 

(ℎ+) presente na banda de valência do fotocatalisador (caso D). 

 

 

 

Figura 2.3 – Excitação, recombinação, oxidação e redução do sólido semicondutor. 

 
Fonte: Adaptado de Linsebigler, Lu e Yates (1995). 
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A taxa de transferência de carga das lacunas e dos elétrons depende tanto do potencial 

de oxirredução das espécies adsorvidas quanto do tamanho do intervalo entre a banda de 

condução e a banda de valência (bandgap) (LINSEBIGLER; LU; YATES, 1995). 

Segundo Noël (2017), o processo de fotocatálise heterogênea (Figura 2.4) ocorre através 

das seguintes etapas: difusão dos reagentes para a superfície do catalisador; adsorção dos 

reagentes na superfície; reação na superfície; dessorção dos produtos; difusão dos produtos da 

superfície.  

Figura 2.4 – Transferência de massa envolvida na fotocatálise heterogênea. 

 
Fonte: Adaptado de Noël (2017). 

No campo da catálise, a atividade catalítica é diretamente ligada ao desempenho de um 

catalisador, uma vez que a reação catalítica ocorre em sítios ativos e a taxa de reação é 

diretamente proporcional à quantidade deles. Entretanto, diferentemente da catálise térmica, 

não há sítios ativos em um fotocatalisador, sendo a taxa de reação fortemente dependente de 

um outro fator, que é a intensidade da luz irradiada, uma vez que a reação fotocatalítica 

necessita de fótons para ser iniciada. Portanto, o modo de ativação é a principal diferença entre 

o catalisador e o fotocatalisador, como mostrado na Figura 2.5 (HERRMANN, 2010; OHTANI, 

2010).   
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Figura 2.5 – Comparação entre uma reação catalisada e um processo de fotocatálise 

 
Fonte: Adaptado de Ohtani (2010). 

A fotocatálise é um campo de pesquisa que possui uma ampla variedade de reações, 

sendo aplicadas oxidações parciais e totais, desidrogenação, deposição de metais, transferência 

de hidrogênio, remoção de poluentes gasosos, tratamento de águas e desinfecção bacteriana 

(HERRMANN, 2005).  

2.2.1.1 Fotocatalisadores heterogêneos  

Diferentes tipos de materiais podem ser classificados de acordo com sua capacidade de 

conduzir eletricidade, podendo ser divididos em três grupos: condutores, isolantes e 

semicondutores. Os condutores apresentam cargas elétricas que podem se movimentar 

livremente em seu interior, enquanto os isolantes não permitem a movimentação dos elétrons. 

Os semicondutores são caracterizados pelo seu comportamento eletrônico intermediário, sendo 

as condições físicas em que o material é submetido um dos fatores determinantes para o seu 

comportamento (GAYA, 2014). 

Os semicondutores possuem uma importante propriedade conhecida por bandgap. O 

termo bandgap, também conhecido por “zona proibida”, refere-se à diferença entre o nível de 

energia da banda de condução mais baixa e o nível da banda de valência mais alta. Cada material 

possui seu próprio bandgap, como mostra a Tabela 2.2.  
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Tabela 2.2 – Energia de Bandgap de fotocatalisadores binários, ternários e quaternários.  

Binários Ternários e Quaternários 

Fotocatalisador Bandgap (eV) Fotocatalisador Bandgap (eV) 

WSe2 1,40 CuInSe2 1,00 

CdTe 1,49 Cu2SnS3 1,16 

CdSe 1,74 CuInS2 1,55 

Cu2O 1,90 ZnFe2O4 1,90 

CuO 1,90 La2CuO4 2,00 

ZnTe 2,25 PbCrO4 2,30 

GaP 2,26 BiVO4 2,40 

CdS 2,40 CuGaS2 2,53 

V2O5 2,70 InTaO4 2,60 

WO3 2,50 – 2,80 Bi2WO6 2,70 

ZnSe 2,70 BaTiO3 3,00 

In2O3 2,90 SrTiO3 3,40 

TiO2 3,02 – 3,20 Cu2ZnSnSe4 1,00 

ZnO 3,20 Cu2ZnSnS4 1,50 

GaN 3,44 Li2CuMo2O8 1,54 – 1,65 

SnO2 3,50 Bi2AlVO7 2,06 

MnO 3,60 FeZn2Cu3O6.5 2,70 

ZnS 3,70 Bi2InTaO7 2,81 

Fonte: Adaptado de Ameta e Ameta (2016). 

Quando fótons com energias abaixo do bandgap incidem no material, não são 

absorvidos. Por outro lado, os fótons com energias superiores são absorvidos, mas parte dessa 

energia é dissipada, principalmente na forma de calor (SWADDLE, 1997; VITORETI et al., 

2016). Os óxidos semicondutores vêm se destacando devido ao seu baixo custo de fabricação, 

robustez química e alta condutividade térmica (RAO; OKADA, 2014). 

Esses materiais também podem ser classificados como intrínsecos e extrínsecos. Os 

semicondutores, quando intrínsecos, são materiais que não possuem impurezas (ou dopantes) 

em sua rede cristalina, possuindo quantidades iguais de elétrons e lacunas. Já os semicondutores 

extrínsecos, possuem impurezas em sua composição. Essas impurezas podem ser tanto 

doadoras quanto receptoras de elétrons. Quando um doador de elétron é adicionado, a passagem 

de um elétron para a banda de condução é facilitada, fazendo com que menos lacunas sejam 

formadas. A maior quantidade de elétrons em relação às lacunas caracteriza o semicondutor 

como sendo do tipo N. Em contrapartida, quando adiciona-se um dopante receptor de elétrons, 

o semicondutor torna-se mais susceptível à formação de lacunas, sendo classificado como tipo 

P (GAYA, 2014). 
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2.2.1.1.1 Dióxido de titânio (TiO2) 

O dióxido de titânio (TiO2), semicondutor com bandgap direto entre 3,02 e 3,2 eV, é 

um dos fotocatalisadores mais estudados tanto pela sua capacidade de gerar lacunas altamente 

oxidantes e elétrons com alto potencial de redução, quanto pelo seu baixo custo e estabilidade 

química (AMETA; AMETA, 2016; FUJISHIMA; RAO; TRYK, 2000). 

Suas propriedades variam de acordo com a estrutura cristalina, tamanho da partícula e 

morfologia, sendo, portanto, altamente dependentes do método de síntese. Geralmente, o 

dióxido de titânio possui três formas polifórmicas cristalinas: anatásio (tetragonal), bruquita 

(ortorrômbico) e rutilo (tetragonal), como ilustra a Figura 2.6 (FIERRO, 2006; REYES-

CORONADO et al., 2008). 

Figura 2.6 – Estrutura cristalina: anatásio (a), rutilo (b) e bruquita (c). 

 
Fonte: Carp, Huisman e Reller (2004). 

Em comparação com as outras estruturas, o rutilo é a fase mais estável 

termodinamicamente. Contudo, dependendo do método de preparação do TiO2, a formação da 

fase anatásio é favorecida (KANDIEL et al., 2010). Ademais, analisando as fases 

separadamente, a anatásio apresenta propriedades semicondutoras superiores. Essa diferença é 

atribuída a alguns fatores como a maior velocidade de recombinação dos elétrons e lacunas e 

diferentes bandgap. Apesar da diferença de desempenho entre as fases puras, estudos 

comprovam que a melhor opção seria a utilização de uma mistura entre fases, contendo 70% de 

anatásio e 30% de rutilo (SAQUIB; MUNEER, 2003). 
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2.2.1.1.2 Óxido de Zinco (ZnO) 

O óxido de zinco (ZnO), semicondutor do grupo II-VI, vem sendo sintetizado na forma 

de filmes finos desde a década de 1960 devido à sua aplicação em sensores, transdutores e 

catalisadores. Esse material possui propriedades físico-químicas interessantes como alta 

estabilidade química, alto coeficiente de acoplamento eletroquímico, extensa faixa de absorção 

de radiação e alta fotoestabilidade, sendo, portanto, um material com alta versatilidade 

(KOłODZIEJCZAK-RADZIMSKA; JESIONOWSKI, 2014; ZHANG, 2017).  

O ZnO possui um bandgap direto de aproximadamente 3,37 eV (em temperatura 

ambiente) e se comporta como um semicondutor do tipo N, possivelmente pela presença de 

doadores de elétrons causada pelas vacâncias dos átomos de oxigênio (azul). Além disso, 

devido a sua rigidez, dureza, baixa toxicidade, biocompatibilidade e biodegradabilidade, o 

óxido de zinco pode ser utilizado na indústria de cerâmicas, na biomedicina e em sistemas 

ambientalmente corretos (KOłODZIEJCZAK-RADZIMSKA; JESIONOWSKI, 2014). 

O óxido de zinco nanoestruturado tem se destacado devido à sua importância não apenas 

na pesquisa científica, como também nas suas possíveis aplicações tecnológicas. Com isso, 

esforços consideráveis têm sido realizados na síntese e estudo desse material (RAO; OKADA, 

2014), como mostra a Figura 2.7. 

Figura 2.7 – Publicações referentes ao ZnO entre 1990 e 2016. 

 
Fonte: Zhang (2017). 

O óxido de zinco pode ser produzido através de uma grande variedade de métodos de 

síntese, como a deposição física de vapor, precipitação em solução aquosa, síntese hidrotérmica, 
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sol-gel, síntese de microemulsão e processos mecanoquímicos. Esses métodos conferem ao 

material particularidades quanto ao seu formato, tamanho e estrutura especial 

(KOłODZIEJCZAK-RADZIMSKA; JESIONOWSKI, 2014).  

Atualmente, o ZnO pode ser sintetizado em diversas morfologias, como nanopentes, 

nanoanéis, nanohélices, nanofitas, nanocintas, nanofios, nanogaiolas e outras (Figura 2.8). 

Essas formas proporcionam ao ZnO um grande potencial de aplicação em diversas áreas da 

nanotecnologia (ZHANG, 2017).  

Figura 2.8 – Nanoestruturas de ZnO. 

 
Fonte: Rao e Okada (2014). 

Além disso, o ZnO apresenta três estruturas cristalinas distintas, como wurtzite, blenda 

de zinco (zincblende) e sal gema (rocksalt). A Figura 2.9 ilustra as fases cristalinas existentes, 

sendo o oxigênio representado pelos círculos pretos e o zinco pelos acinzentados (RAO; 

OKADA, 2014; SIRELKHATIM, 2015). 
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Figura 2.9 – Estruturas cristalinas do óxido de zinco. 

 
Fonte: Sirelkhatim (2015). 

A estrutura wurtzite apresenta uma estrutura cristalina similar a um sistema hexagonal 

ideal, sendo cada átomo de zinco cercado por quatro átomos de oxigênio, assim como, 

reciprocamente, cada átomo de oxigênio ligado a quatro átomos de zinco (SIRELKHATIM, 

2015). Essa estrutura, além de ser a mais estável termodinamicamente, possui propriedades 

óticas, elétricas e ótico-elétricas singulares quando comparada com as outras estruturas. Com 

isso, diversos esforços vêm sendo realizados para o estudo de nanoestruturas e filmes finos 

dopados, ou não, formados por essa estrutura (RAO; OKADA, 2014). 

A estrutura zincblende, apesar de ser metaestável, pode ser estabilizada por meio do 

crescimento em substratos cúbicos, como MgO e Pt/SiO2/Si. Já a forma rocksalt só pode ser 

obtida através da aplicação de altas pressões (RAO; OKADA, 2014; SIRELKHATIM, 2015). 

2.2.1.1.3 Trióxido de Tungstênio (WO3) 

O trióxido de tungstênio (WO3) é um dos materiais mais estudados tanto pela ciência 

dos materiais quanto pela metalurgia. Devido as suas propriedades físico-químicas, o WO3 se 

posiciona de forma estratégica quando se trata de sua aplicação em dispositivos eletrocrômicos, 

sensores de gás e fotocatálise (CHACÓN et al., 2014; GHASEMI; JAFARI, 2017).   

Além de apresentar um bandgap de transição indireta entre 2,4 a 3,2 eV na maioria das 

suas fases cristalográficas, esse material apresenta elevada resistência a fotocorrosão e alta 

atividade fotocatalítica (CHACÓN et al., 2014; LAI, 2014; VEMURI; ENGELHARD; 

RAMANA, 2012). 

Suas estruturas cristalinas possuem grande similaridade e são compostas por octaedros 

de WO6 com vértices compartilhados. Tal estrutura se baseia na estrutura cúbica ideal do ReO3, 

escolhida como referência (ROUSSEL; LABBÉ; GROULT, 2000; TILLEY, 2011). Essa 

classificação é definida de acordo com o ângulo de inclinação e direção de rotação da sua 
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estrutura sobre os eixos cartesianos quando comparado com estrutura de referência (VEMURI; 

ENGELHARD; RAMANA, 2012; ZHENG et al., 2011).  

Segundo Glazer (1972), uma maneira simples de interpretar essas variações entre as 

fases é representar cada um dos eixos cartesianos atribuindo o sinal “+” para inclinações no 

sentido horário, “-” para inclinações no sentido anti-horário e “0” para a ausência de rotação 

(Figura 2.10).  

Figura 2.10 – Padrões de inclinação das estruturas cristalinas do WO3. 

 
Fonte: Adaptado de Zheng et al. (2011). 

As fases monoclínicas I e II (γ-WO3 e ε-WO3), triclínica (δ-WO3), ortorrômbica (β-

WO3), tetragonal (α-WO3) são as mais comuns. Segundo Zheng et al. (2011), em temperatura 

ambiente, a fase monoclínica (γ-WO3) e a triclínica (δ-WO3) têm sido relatadas como as mais 

estáveis, apresentando mudanças estruturais com o aumento da temperatura, como demostra a 

Tabela 2.3. Entretanto, apesar da mudança estrutural com a temperatura, ao retornar para a 

temperatura ambiente, esse óxido é incapaz de permanecer nessas fases alternativas.  
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Tabela 2.3 – Fases cristalinas do WO3 e as suas respectivas notações. 

Fase Estrutura Faixa de Temperatura (°C) Notação de Glazer 

ε-WO3 Monoclínica II T < -43 a-, b-, c- 

δ-WO3 Triclínica -43 < T < 17 a-, b-, c- 

γ-WO3 Monoclínica I 17 < T < 330 a-, b+, c- 

β-WO3 Ortorrômbica 330 < T < 740 a0, b+, c- 

α-WO3 Tetragonal 740 < T a0, b0, c- 

- Cúbica 900 < T a0, b0, c0 

Fonte: Adaptado de Zheng et al. (2011). 

2.2.1.2 Determinação do Bandgap 

A energia de bandgap é uma característica importante quando se trata da aplicação de 

materiais semicondutores. No campo da fotocatálise, a quantificação dessa propriedade auxilia 

tanto na determinação das condições operacionais do sistema, quanto na seleção do aparato 

experimental (SILVA, 2016).  

Devido à baixa dispersão em filmes sólidos, é fácil extrair os valores de seus espectros 

de absorção conhecendo sua espessura 

 Quando o material está na forma de filme sólido de espessura determinada, devido à 

baixa dispersão da luz no material, a obtenção dos seus espectros de absorção se torna uma 

tarefa de baixa complexidade. Para isso, o coeficiente de absorção α(λ) do filme pode ser calculado 

pela Equação 2.3, onde t é a espessura da amostra e A é a absorbância.  

 
𝛼(λ) = 2,303

𝐴

𝑡
 

(2.3) 

Entretanto, quando a amostra se encontra na forma de pó, a espessura não é bem 

determinada, uma vez que a profundidade de penetração do feixe emitido depende de certas 

variáveis, como a densidade de empacotamento, tamanho de partícula e a quantidade de matéria 

absorvente na amostra (DEBEILA et al., 2005). Nesse contexto, o modelo de Kubelka-Munk, por 

meio da reflectância difusa (R) na região do UV-visível, surge como alternativa viável para a 

determinação do coeficiente de absorção (α) (MANIKANDAN et al., 2014). A função de Kubelka-

Munk (F(R)) é descrita pela Equação 2.4. 

 
𝐹(𝑅) =  α =  

(1 − 𝑅)2

2𝑅
 

(2.4) 
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Uma vez obtido o valor da reflectância difusa e, consequentemente, do coeficiente de 

absorção, a energia de bandgap (Egap) da amostra pode ser estimada por meio do método de 

Wood e Tauc, descrito pela Equação 2.5.  

 𝐹(𝑅)ℎ𝑣 = 𝛼(ℎ𝑣) = 𝑘. (ℎ𝑣 − 𝐸𝑔𝑎𝑝)𝑛 (2.5) 

Onde k é a constante de absorção, hv corresponde a energia do fóton e n representa a 

natureza de transição eletrônica do material, como demonstrado na Tabela 2.4. 

Tabela 2.4 – Correlação entre as transições eletrônicas e os valores do expoente n.  

Transição Eletrônica Valores do Expoente n 

Permitida Direta ½ 

Permitida Indireta 2 

Proibida Direta 3/2 

Proibida Indireta 3 

Fonte: Silva (2016). 

Com base na Equação 5, ao representar graficamente o termo  [(F(R) ℎ𝑣]1/n em função 

da energia de fóton incidentes (ℎ𝑣) e, em seguida, extrapolar a porção da linha reta para 

[(F(R) ℎ𝑣]1/n = 0,  pode-se estimar o valor da energia de bandgap (Egap), conforme exemplifica 

a Figura 2.11. 

Figura 2.11 – Determinação gráfica da energia de bandgap.   

 
Fonte: Autor. 
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2.2.1.3 Parâmetros Operacionais 

Diversos fatores químicos e físicos afetam o rendimento das reações fotocatalíticas. 

Segundo Herrmann (2005), dentre os parâmetros de operação que podem vir a afetar a 

fotocatálise, destacam-se: massa de catalisador, comprimento de onda da radiação, temperatura, 

fluxo de radiação e eficiência quântica. 

2.2.1.3.1 Massa de Catalisador   

A taxa de reação fotocatalítica é diretamente influenciada pela massa de catalisador (m). 

No entanto, acima de um certo valor, a taxa de reação se torna independente da concentração 

do fotocatalisador, como mostra a Figura 2.12. Esse limite está associado à quantidade máxima 

de fotocatalisadores presentes na solução de modo que todas as partículas estão recebendo 

radiação. Ao ultrapassar o limite, devido ao excesso de turbidez, ocorre uma redução na 

capacidade de penetração da luz. Portanto, para evitar o uso demasiado de catalisador e a perda 

de eficiência, a concentração ótima de fotocatalisador deve ser determinada (GAYA; 

ABDULLAH, 2008; HERRMANN, 2005).  

Figura 2.12 – Influência da massa de catalisador (m) na taxa de reação (r). 

 
Fonte: Herrmann (2005). 

2.2.1.3.2 Comprimento de Onda da Radiação 

As ondas eletromagnéticas carregam consigo uma certa quantidade de energia, como 

apresentado no item 2.1. Essa energia é inversamente proporcional ao seu comprimento de 

onda. Para que o fotocatalisador seja ativado e a reação possa ocorrer, faz-se necessária a 
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utilização de radiações com energia suficiente para que o elétron passe da banda de valência 

para a banda de condução (ℎ𝑣 ≥ 𝐸𝑔𝑎𝑝).  

No caso do dióxido de titânio, por exemplo, pelo fato de sua fase cristalina com maior 

zona proibida possuir um bandgap igual a 3,2 eV (𝐸𝑔𝑎𝑝 = 3,2 𝑒𝑉), um fóton com comprimento 

de onda igual ou inferior a 400 nm (λ ≤ 400 nm) é capaz de ativar o fotocatalisador. Portanto, 

a taxa de reação sofre uma grande variação na região onde a energia do fóton se iguala a energia 

do bandgap, como mostra a Figura 2.13. 

Figura 2.13 – Influência do comprimento de onda (λ) na taxa de reação (r). 

 
Fonte: Herrmann (2005). 

2.2.1.3.3 Temperatura 

A taxa de reação, na maioria das reações fotocatalíticas, não sofre influência 

significativa da temperatura (FOX; DULAY, 1993). Uma vez que o mecanismo de ativação dos 

semicondutores depende da energia luminosa absorvida, esses sistemas não necessitam de 

aquecimento, podendo operar a temperatura ambiente (HERRMANN, 2005). Entretanto, 

embora a fotocatálise em si seja pouco afetada pela temperatura, as reações de oxirredução 

subsequentes são afetadas não apenas pela frequência de colisão, mas também pelo equilíbrio 

de adsorção (WENHUA et al., 2000). 

2.2.1.3.4 Intensidade da Radiação 

Como discutido no item 2.2.1, uma vez que a ativação do fotocatalisador depende de 

fótons, a taxa de reação (r) torna-se dependente da intensidade da luz irradiada. Segundo 

Herrmann (2005), a taxa de reação é proporcional ao fluxo radiante Փ para todos os tipos de 
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reações fotocatalíticas. Entretanto, experimentos laboratoriais confirmam que, quando a 

intensidade luminosa atinge um valor de 25 mW/cm², a taxa de reação torna-se proporcional à 

Փ1/2, como mostra a Figura 2.14. 

Figura 2.14 – Influência fluxo de radiação (Փ) na taxa de reação (r) 

 
Fonte: Herrmann (2005). 

Segundo Parent et al., (1996), essa mudança de proporcionalidade entre a taxa de reação 

e a intensidade luminosa é causada pelo excesso de elétrons e lacunas formados. Quando o 

sistema está sujeito a pouca intensidade luminosa, as lacunas e os elétrons são limitantes. Em 

contrapartida, quando o sistema possui um alto fluxo luminoso, a velocidade da reação torna-

se o fator limitante, reduzindo a dependência da taxa de reação em relação à intensidade 

luminosa.  

2.2.1.3.5 Eficiência Quântica 

A eficiência quântica, por definição, é a divisão da taxa de formação de produtos pela 

quantidade de fótons incidentes. A eficiência quântica para um sistema ideal (ϕ) pode ser 

descrita pela Equação 2.6, levando em conta tanto a transferência de carga (𝑘𝑇𝐶) entre o 

fotocatalisador e os substratos, quanto as recombinações (𝑘𝑅).  Portanto, com a ausência de 

recombinações do par elétron-lacuna, a eficiência assumiria um valor igual a 1, ou seja, 

alcançaria o valor teórico máximo (HERRMANN, 2005; LINSEBIGLER; LU; YATES, 1995; 

OHTANI, 2010). 
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ϕ ∝

𝑘𝑇𝐶

𝑘𝑇𝐶 + 𝑘𝑅
 

(2.6) 

2.2.1.3.6 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Os processos fotocatalíticos heterogêneos são dependentes do potencial hidrogeniônico. 

Fatores como o tamanho da partícula, carga superficial e posição das bandas são 

substancialmente afetadas pelo pH do meio (FOX; DULAY, 1993; LEGRINI; OLIVEROS; 

BRAUN, 1993).  

Além disso, como resultado da mudança de pH, observam-se alterações que vão desde 

a tendência de floculação do catalisador até mudanças na interface semicondutor/líquido, 

levando a modificações nos potenciais redox, nas propriedades de adsorção e dessorção do 

catalisador e, consequentemente, na formação dos pares elétron-lacuna. No entanto, apesar 

dessa dependência, variações na atividade fotocatalítica, passando por toda a faixa de pH, são 

geralmente pequenas, sendo inferiores a 1 ordem de grandeza (FOX; DULAY, 1993; GÁLVEZ 

et al., 2001; HOFSTADLER et al., 1994) 

2.3 Produção de Metanol por Fotocatálise  

Pesquisas relacionadas à fotocatálise já vêm sendo conduzidas há algumas décadas.  

Entretanto, embora já tenha sido comprovada, sua utilização na conversão de metano em 

metanol ainda é um assunto pouco abordado.  

2.3.1 Mecanismo de Reação 

Segundo Gondal et al. (2004), a reação desejada se inicia através da absorção do fóton 

(hv) pelo fotocatalisador (SC). Uma vez que o fóton é absorvido, forma-se o par elétron-lacuna 

(Equação 2.7). A molécula de água, ao entrar em contato com a lacuna, será reduzida e, com 

isso, surgirá o radical livre hidroxila (Equação 2.8). Em seguida, o radical reage com o metano 

presente no meio, formando metanol e hidrogênio atômico (Equação 2.9). Outra rota de 

formação de átomos de hidrogênio é descrita pela Equação 2.10. Além disso, átomos de 

hidrogênio podem reagir entre si, resultando em moléculas estáveis de hidrogênio (Equação 

2.11). 



Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 34 
 

 

Guilherme Mentges Arruda Dissertação de Mestrado – PPGEQ/UFRN – 2018 

 

 𝑆𝐶 + ℎ𝑣
 

→ ℎ+ + 𝑒− (2.7) 

 𝐻2𝑂 + ℎ+

 
→ 𝐻2𝑂+

 
→  𝑂𝐻⦁ + 𝐻+ (2.8) 

 𝑂𝐻⦁ + 𝐶𝐻4
 

→ 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻⦁ (2.9) 

 𝐻+ + 𝑒−

 
→ 𝐻⦁ (2.10) 

 𝐻⦁ + 𝐻⦁
 

→ 𝐻2 (2.11) 

Em contrapartida, uma vez iniciada a reação fotocatalisada, recombinações podem 

ocorrer, prejudicando o rendimento (Equações 2.12 e 2.13).  

 ℎ+ + 𝑒−

 
→  𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎çã𝑜 (2.12) 

 𝑂𝐻⦁ + 𝐻⦁
 

→ 𝐻2𝑂
 

→ 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎çã𝑜 (2.13) 

Ademais, a combinação de dois radicais hidroxila pode iniciar a formação de oxigênio 

(Equação 2.14) que, ao receber elétron do semicondutor (Equação 2.15), se torna extremamente 

reativo, causando o consumo indesejado do metano e metanol presentes (Equações 2.16 e 2.17). 

 
𝑂𝐻⦁ + 𝑂𝐻⦁

 
→ 𝐻2𝑂2

 
→ 𝐻2𝑂 +  

1

2
𝑂2 

(2.14) 

 𝑂2 + 𝑒−

 
→ 𝑂2

− (2.15) 

 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝑂2
−

 
→ 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝑒− (2.16) 

 𝐶𝐻4 + 2𝑂2
−

 
→ 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− (2.17) 
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Embora Gondal et al. (2004) tenha proposto tal mecanismo, de acordo com Villa et al. 

(2015), as etapas exatas da reação de formação do metanol na presença de água, catalisador e 

irradiação de luz UVC-visível ainda não são claras.  

2.3.2 Conversão Fotocatalítica de Metano e Água em Metanol 

Dentre os trabalhos disponíveis na literatura, o artigo de Ogura e Kataoka (1988) se 

destaca por ser o único trabalho no qual o vapor de água foi utilizado para reagir com o metano 

sob a ação de radiação UV, porém, não houve a utilização de catalisadores. No estudo, o metano 

era alimentado em um recipiente aquecido por uma manta e repleto de água. Ao sair do 

recipiente, o metano e o vapor de água eram direcionados para o fotorreator. Após a reação, os 

produtos eram condensados e analisados. Todos os experimentos foram executados a 

temperaturas abaixo de 100 °C e a pressão atmosférica. O metanol foi o produto majoritário, 

seguido pelo ácido fórmico e etanol. 

Já os autores Taylor e Noceti (1997) realizaram tal conversão utilizando água no estado 

líquido e metano como reagente, um fotorreator equipado com agitador magnético (Figura 2.15) 

e dióxido de titânio (TiO2) dopado com diferentes materiais como catalisador. O experimento 

foi realizado em diferentes temperaturas (de 60 °C a 95 °C) e a pressão atmosférica. Após os 

experimentos, os autores verificaram que houve a formação de metanol em temperaturas 

superiores a 70 °C.  

Figura 2.15 – Fotorreator utilizado para conversão de metano em metanol. 

 
Fonte: Taylor, Noceti e D’Este (1997). 
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 Gondal et al. (2004) realizaram a conversão de metano em metanol (em batelada) 

induzida por laser, utilizando WO3, TiO2 (rutilo) e NiO como fotocatalisadores. O experimento 

foi mantido em temperatura ambiente e pressão atmosférica. A partir dos resultados obtidos, os 

autores concluíram que há três fatores chaves que influenciam no rendimento da produção de 

metanol: a produção de radicais hidroxila; a degradação do metanol pelas lacunas na banda de 

valência e a formação de radicais superoxidativos. Ademais, todos os semicondutores 

contribuíram para a formação de metanol.   

Posteriormente, Hameed et al. (2014), utilizando o mesmo sistema de  Gondal et al. 

(2004) e WO3 dopado com óxido de prata, constataram que o uso do dopante (até 5% de 

concentração) ajudou a suprimir a recombinação dos elétrons e lacunas e aumentou o 

rendimento da reação. Também foi observado que o rendimento poderia ser melhorado com a 

remoção contínua do metanol logo após sua formação. 

2.4 Determinação do Teor de Umidade 

O monitoramento e controle do teor de água presente em materiais sólidos, líquidos e 

gasosos desempenha uma função importante nas indústrias e laboratórios, permitindo melhorias 

como o aumento da qualidade dos produtos, conforto dos colaboradores e redução de custos. 

No caso do teor de umidade em fase gasosa, as interações entre o vapor de água e os gases 

podem ser descritas pelas leis da termodinâmica com precisão (WERNECKE; WERNECKE, 

2013; WIEDERHOLD, 2012). Dependendo das características do sistema, diversos métodos 

de análise podem ser empregados (Figura 2.16). 
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Figura 2.16 – Classificação dos diferentes sensores para a medição da umidade dos gases. 

 
Fonte: Adaptado de Wernecke e Wernecke (2013). 

2.4.1 Psicrometria 

A psicrometria, devido a sua simplicidade e baixo custo, se tornou um método popular 

de monitoramento de umidade. O método consiste em adicionar vapor de água no ambiente 

onde a saturação ainda não foi alcançada. Com isso, a umidade é determinada com base no 

resfriamento do bulbo úmido em relação à temperatura do ar ambiente (BROCK; 

RICHARDSON; RICHARDSON, 2001; WIEDERHOLD, 2012). 

Segundo Wiederhold (2012), Farrell e Race (2012), um psicrômetro, aparelho utilizado 

na psicrometria, é formado por dois sensores de temperatura. Enquanto o primeiro sensor (bulbo 

seco) determina a temperatura do fluxo gasoso, o segundo (bulbo úmido) é recoberto por um 

fino pedaço de tecido úmido cuja temperatura é afetada pela passagem da água para o gás na 
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forma de vapor. A diferença entre as temperaturas registradas pelos sensores, conhecida como 

depressão de bulbo úmido, determina a saturação de vapor do ambiente. A Figura 2.17 

apresenta de forma ilustrativa o funcionamento de um psicrômetro. 

Figura 2.17 – Mecanismo de funcionamento de um psicrômetro. 

 
Fonte: Adaptado de Farrell e Race (2012). 

A temperatura de bulbo seco pode ser obtida de forma simples e direta, enquanto a de 

bulbo úmido depende de uma série de fatores como a pressão de vapor, temperatura, pressão 

do sistema e velocidade dos gases. Dentre os fatores citados, a temperatura e a pressão de vapor 

exercem uma influência mais expressiva (BROCK; RICHARDSON; RICHARDSON, 2001), 

como mostra a Figura 2.18. 



Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 39 
 

 

Guilherme Mentges Arruda Dissertação de Mestrado – PPGEQ/UFRN – 2018 

 

Figura 2.18 – Variáveis importantes para a medição das temperaturas de bulbo seco e úmido. 

 
Fonte: Adaptado de Brock, Richardson e Richardson (2001). 

Segundo Brock, Richardson, Richardson (2001) e Wiederhold (2012), as fontes de erro 

mais frequentes associadas a utilização de psicrômetros são: 

 Sensibilidade, precisão e paridade dos sensores de temperatura: erros oriundos da 

diferença de temperatura registrada entre os sensores (depressão de bulbo úmido) 

exercem mais influência na medição da umidade do que os erros referentes à 

temperatura do próprio sistema. 

 Vazão da corrente gasosa: para a obtenção de resultados mais precisos, deve-se manter 

uma taxa de ventilação mínima de 3 m/s para maximizar a transferência de calor oriunda 

da convecção e evaporação e minimizar condução e radiação. Contudo, a utilização de 

sensores de pequeno diâmetro e tecidos delgados possibilitam o uso da técnica sem a 

necessidade de ventilação forçada. 

 Tamanho, forma, material e umidificação do tecido: devido a aplicação de produtos 

hidrofóbicos nos algodões convencionais, deve-se evitar sua utilização, uma vez que 

esses produtos podem interferir na umidificação do tecido. 

 Posição do bulbo seco em relação ao bulbo úmido, uma vez que o ar não pode fluir do 

bulbo úmido para o bulbo seco. 

 Pureza da água utilizada no tecido úmido.  
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As cartas psicrométricas, exemplificadas pela Figura 2.19, podem ser empregadas para 

descrever graficamente a mistura de vapor de água (considerado como um gás ideal) e o gás de 

arraste em função da temperatura e pressão. Uma vez determinada a pressão do processo e 

outras duas variáveis (como as temperaturas de bulbo seco e úmido), o ponto de estado 

psicrométrico pode ser definido, assim como todas as outras propriedades psicrométricas 

(GATLEY, 2005; WERNECKE; WERNECKE, 2013). 

Figura 2.19 – Ilustração de uma carta psicrométrica. 

 
Fonte: Adaptado de Farrell e Race (2012). 

Embora tais propriedades possam ser trabalhadas por meio da utilização de tabelas, a 

utilização de métodos gráficos permite que os processos psicrométricos sejam mostrados com 

uma maior facilidade e rapidez, sendo, sobretudo, útil para avaliar o desempenho do processo 

em diferentes condições (FARRELL; RACE, 2012). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para uma melhor apresentação e organização do presente capítulo, o mesmo foi dividido 

em duas partes: preparo do aparato experimental e ensaios fotocatalíticos. A etapa de preparo 

do aparato experimental tem como objetivo o planejamento, montagem, testes preliminares e 

correções do sistema. Já a seção dos ensaios fotocatalíticos aborda o funcionamento do sistema 

e a análise dos produtos. 

3.1 Preparo do Aparato Experimental 

O aparato experimental foi dividido em três partes: sistema de umidificação, sistema de 

reação e sistema de condensação. O sistema de umidificação é responsável por realizar a 

mistura dos reagentes gasosos com o vapor de água. O sistema de reação tem como finalidade 

fornecer o ambiente propício para a obtenção dos produtos de interesse, bem como garantir a 

segurança do operador. Já o sistema de condensação tem o propósito de separar os vapores da 

fase gasosa, viabilizando o uso da cromatografia líquida e gasosa. A Figura 3.1 apresenta uma 

visão holística do processo. 

Figura 3.1 – Fluxograma do processo de conversão fotocatalítica do metano em metanol. 

 
Fonte: Autor. 



Capítulo 3 - Materiais e Métodos 43 
 

 

Guilherme Mentges Arruda Dissertação de Mestrado – PPGEQ/UFRN – 2018 

 

Inicialmente, o metano, após ser misturado com o argônio, é injetado no saturador 

preenchido por água destilada. Ao sair do saturador, a mistura gasosa saturada com vapor de 

água é introduzida no fotorreator anular equipado com uma luz ultravioleta na região central. 

A utilização de vapor de água, ao invés de água líquida, se deve à baixa solubilidade do metano 

no líquido. Com isso, busca-se aumentar a interação entre os reagentes e o fotocatalisador para 

facilitar a transferência de massa e, consequentemente, a ocorrência da reação de interesse. 

Dando continuidade, a mistura reacional alcança o catalisador depositado em uma tela 

de aço inoxidável na região anular do reator, ou seja, entre a parede interna e a externa. Após o 

contato, a corrente de saída segue para o condensador onde as fases são separadas. A fase gasosa 

é coletada e analisada no cromatógrafo gasoso, enquanto o produto condensado é colhido na 

armadilha e analisado no cromatógrafo líquido.  

3.1.1 Sistema de Umidificação 

O sistema de umidificação é composto por uma coluna de umidificação provida de 

sensores, conexões e mangueiras, bem como parcialmente preenchida com água destilada. O 

sistema, posicionado entre o misturador de gases e o sistema de reação, tem como objetivo 

principal proporcionar um ambiente propício à transferência simultânea de calor e massa entre 

os gases de entrada e a água em seu interior, gerando de forma simplificada uma mistura 

contendo vapor de água, metano e argônio. 

3.1.1.1 Coluna de Umidificação 

A coluna de umidificação (Figura 3.2) foi construída buscando maximizar a 

transferência de água da fase líquida para a fase vapor. Para isso, utilizou-se um tubo de 

policloreto de vinila (PVC) de 50 mm diâmetro com 154 cm de comprimento.  

Os gases utilizados no processo são inseridos na coluna através de uma mangueira de 

silicone conectada a uma pedra porosa na parte inferior do equipamento. Essa pedra porosa atua 

no processo como difusor de gás, auxiliando na formação e distribuição de pequenas bolhas. 

Na parte central do equipamento, acoplaram-se quatro termômetros digitais do tipo 

espeto, marca Instrutherm, modelo TE-400, em diferentes pontos, buscando avaliar o gradiente 

de temperatura em seu interior e umidade relativa do gás. Abraçadeiras de metal foram 

utilizadas para estabilizar o termômetro na posição correta. 
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No topo do aparato, encontram-se uma tampa para canos de PVC (também conhecido 

por cap) com uma conexão para gás escamada de latão e um manômetro da marca CÉSAR. 

Para aumentar a estanqueidade do sistema, foram utilizadas fitas de politetrafluoretileno 

(PTFE), também conhecida como fita de veda rosca, e silicone de cura acética em todas as 

conexões. 

Figura 3.2 – Coluna de umidificação. 

 
Fonte: Autor. 

3.1.1.1.1 Determinação da Umidade 

Como a concentração dos reagentes é uma variável importante para o processo, testes 

foram realizados para determinar o teor de umidade após a passagem dos gases pela coluna. 

Para isso, foram realizados dois testes, sendo o primeiro baseado na psicrometria e o segundo 

na gravimetria. 

Os testes, conduzidos em momentos diferentes, foram realizados com a coluna 

preenchida até 1,1 metro de água destilada, temperatura do ambiente (aproximadamente 30 °C), 

pressão ambiente e uma vazão de argônio de 20 nL/h. A vazão foi escolhida buscando aumentar 

a precisão dos experimentos, já que tanto a temperatura de bulbo úmido (psicrometria), quanto 
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a quantidade de vapor condensado (gravimetria) são influenciados positivamente por essa 

variável. 

Os testes baseados na psicrometria foram conduzidos utilizando dois termômetros e o 

manômetro posicionados na parte superior da coluna. Um pequeno pedaço de algodão 

umidificado com água deionizada foi posicionado no termômetro superior para a obtenção da 

temperatura de bulbo úmido e, com o auxílio do segundo termômetro, determinação da 

depressão de bulbo úmido. Após determinar a pressão, temperatura de bulbo seco e temperatura 

de bulbo úmido, estimou-se umidade relativa e absoluta com base na carta psicrométrica 

adequada para o processo, obtida em Shallcross (1997). 

Para as análises gravimétricas, com base nos estudos de controle de umidade conduzidos 

por Madge (1961), preparou-se uma solução concentrada de hidróxido de sódio, 50% (g/g), da 

marca Synth (teor mínimo de 98%), buscando reduzir a pressão de vapor do condensado 

(Tabela 3.1) e, consequentemente, a possibilidade de reevaporação. Após o preparo, 10 mL da 

solução foi transferido para o erlenmeyer responsável por coletar o material já condensado. 

Tabela 3.1 – Pressão de vapor da solução em função da temperatura e concentração de NaOH. 

Concentração Mássica 

da Solução  

(g de NaOH/g de H2O) 

Temperatura = 0 °C Temperatura = 20 °C Temperatura = 40 °C 

Pressão 

de Vapor 

(kPa) 

Umidade 

Relativa 

(%) 

Pressão de 

Vapor 

(kPa) 

Umidade 

Relativa 

(%) 

Pressão 

de Vapor 

(kPa) 

Umidade 

Relativa 

(%) 

0 0,610 100,00 2,338 100,00 7,378 100,00 

9,1 0,560 91,72 2,133 91,23 6,746 91,43 

23,1 0,387 63,33 1,507 64,43 4,880 66,14 

33,3 - - 0,840 35,92 2,760 37,41 

41,2 - - 0,400 17,11 1,453 19,70 

50,0 - - 0,120 5,13 0,480 6,50 

 Fonte: Madge (1961). 

O gás argônio fluiu pela coluna de umidificação até ela se tornar estável, ou seja, sem 

variações significativas nos sensores de temperatura, para que então fosse conectado ao 

condensador. O sistema de condensação foi pesado antes do início e logo após o término do 

processo para determinar a massa de água transportada pela corrente gasosa durante 3 horas de 

operação.  
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3.1.2 Sistema de Reação 

O sistema de reação (Figura 3.3) é composto por um reator anelar, caixa de madeira, 

dois termômetros digitais do tipo espeto, lâmpada, interruptor, balastro (reator para lâmpadas), 

fios elétricos e mangueiras. A caixa de madeira, responsável por comportar o reator e proteger 

o operador do sistema, foi construída a partir da reutilização de gavetas inutilizadas que seriam 

descartadas pela Diretoria de Material e Patrimônio (DMP) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

Quanto aos termômetros, da marca Incoterm e modelo 6132, ambos foram posicionados 

buscando avaliar a temperatura dos reagentes durante a reação para, dessa maneira, determinar 

as condições operacionais do sistema. O primeiro, acoplado com a ajuda de uma conexão 

escamada de latão em “T” na mangueira de entrada do reator, tem como objetivo medir a 

temperatura da corrente de entrada. Já o segundo, localizado na parte central do reator, tem o 

propósito de determinar a temperatura dos reagentes e produtos dentro do reator. 

Figura 3.3 – Sistema de reação. 

 
Fonte: Autor. 

3.1.2.1 Reator Fotocatalítico 

O reator utilizado na realização dos experimentos foi montando a partir da reutilização 

de materiais encontrados no laboratório. O reator em questão se trata de um reator anular 
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composto por uma luva interna de quartzo, na qual a lâmpada fica alojada, e um tubo externo 

de borossilicato, onde foram soldadas conexões para a entrada e saída dos reagentes e produtos. 

A geometria do reator e a relação espacial entre o reator e a fonte de luz são 

características importantes. Diante disso, a configuração geométrica anular desse fotorreator foi 

escolhida buscando explorar os benefícios inerentes desse padrão de irradiação, como 

distribuição e aproveitamento dos fótons. Ademais, o aquecimento oriundo da fonte luminosa 

contribui para que o vapor não condense no reator.  

A luva de quartzo, proveniente de um filtro UV-C inutilizado, além de possuir uma 

transmitância na região visível do espectro luminoso superior ao borossilicato, possibilita a 

passagem de ondas com menores comprimentos de onda, chegando até a faixa do UV-B e UV-

C. A Figura 3.4 apresenta uma ilustração do reator em questão. 

Figura 3.4 – Partes do reator e suas dimensões. 

 
Fonte: Autor. 
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3.1.2.2 Fotocatalisadores 

Os fotocatalisadores foram escolhidos com base nos autores Taylor, Noceti e D’Este 

(1997), Gondal (2004) e Hameed (2014), que demonstram ser possível a conversão 

fotocatalítica do metano em metanol, e no autor Merajin et al (2018), que realizou com sucesso 

a deposição desses óxidos comerciais em telas de aço inoxidável. As informações técnicas dos 

catalisadores estão descritas na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Informações técnicas dos fotocatalisadores. 

Fotocatalisador 
Formula 

Química 

Natureza da 

Transição Eletrônica 
Pureza (%) Fabricante 

Dióxido de Titânio TiO2 Transição Indireta 99 Sigma-Aldrich 

Óxido de Zinco ZnO Transição Direta 99 Vetec 

Trióxido de Tungstênio WO3 Transição Indireta 99 Sigma-Aldrich 

Fonte: Autor. 

Amostras dos semicondutores foram coletadas e analisadas quanto a sua estrutura 

cristalina (difração de raios X) e energia de bandgap (reflectância difusa na região de UV-Vis). 

As caracterizações foram conduzidas no Departamento de Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

3.1.2.2.1 Difração de Raios X (DRX) 

A técnica de difração de raios-X foi adotada para análise das amostras dos fotocatalisadores 

selecionados para a reação, buscando determinar a composição e as fases cristalográficas das 

amostras. As análises foram executadas em um difratômetro da marca Shimadzu, modelo XRD-

7000, utilizando radiação Cu-Kα (λ = 1,5406 Å) com monocromador e detector de silício. A 

velocidade de varredura foi de 1°/min para um intervalo em 2ϴ de 10° a 80° com corrente de 30 

mA e voltagem de 40 kV. 

3.1.2.2.2 Espectroscopia de Refletância Difusa na Região de UV-Vis  

A espectroscopia na região do UV-Visivel foi utilizada para determinar o valor da 

energia de bandgap dos semicondutores utilizados e, dessa forma, validar a compatibilidade 
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entre os fotocatalisadores e as lâmpadas utilizadas. Para isso, utilizou-se um espectrofotômetro 

Varian Cary UV-Vis-NIR, modelo 5G, equipado com acessórios para realização da medida por 

reflectância difusa. As análises foram conduzidas em temperatura ambiente na região entre 200 

e 800 nm, utilizando como amostra de referência o sulfato de bário (BaSO4).  

Após as análises, os dados gerados foram utilizados para calcular a função de Kubelka-

Munk e, através do método de Wood e Tauc, representar graficamente o termo  [(F(R) ℎ𝑣]1/n 

em função da energia do fóton incidente (ℎ𝑣)(Equação 2.5). Por fim, extrapolou-se a porção 

reta da linha até [(F(R) ℎ𝑣]1/n = 0, buscando estimar o valor da energia de bandgap (Egap).  

Os valeres de n foram adotados com base na natureza da transição eletrônica dos 

materiais, sendo 1/2 para o óxido de zinco (RAO; OKADA, 2014) e 2 para os óxidos de titânio 

e tungstênio (VEMURI; ENGELHARD; RAMANA, 2012; SCHNEIDER et al., 2014). Os 

aspectos teóricos referentes à determinação da energia de bandgap encontram-se detalhados na 

Seção 2.2.1.2. 

3.1.2.3 Suporte Fotocatalítico 

Os óxidos utilizados na reação foram depositados em um suporte, uma vez que a sua 

fixação não apenas contribui para a distribuição do catalisador no reator, como também 

dispensa a necessidade de processos de separação para a remoção dos catalisadores. Para isso, 

testes preliminares foram realizados visando avaliar e otimizar os métodos de deposição 

disponíveis na literatura para que, posteriormente, o método otimizado fosse empregado no 

preparo dos suportes utilizados nos ensaios fotocatalíticos e em amostras representativas para 

as análises por microscopia eletrônica de varredura.  

Os testes iniciais foram realizados utilizando lâminas de microscópio e telas de aço 

inoxidável (100 mesh) para avaliar a distribuição dos fotocatalisadores na superfície. A 

superfície vítrea, apesar de interagir com os semicondutores diferentemente da superfície 

metálica, facilita a visualização da dispersão das partículas no suporte. 

O processo completo, representado pela Figura 3.5, é composto pelas seguintes etapas: 

lavagem, deposição, secagem e acondicionamento. Na lavagem, os suportes passam por 

processos cujo objetivo é remover resíduos orgânicos e inorgânicos. Na deposição, os 

fotocatalisadores são adicionados em uma mistura de água deionizada, etanol e ácido nítrico 

para que ocorra a formação de uma dispersão e, em seguida, entram em contato com os suportes 

com o intuito de aderir em suas superfícies. Já na secagem, as lâminas são postas para secar 
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naturalmente, enquanto as telas são secas por uma corrente de ar quente até que reste apenas o 

fotocatalisador e o suporte. Por fim, os suportes são acondicionados para uma posterior análise 

ou para serem utilizados no processo de produção do metanol. 

Figura 3.5 – Macroprocesso de deposição. 

 
Fonte: Autor. 

As informações técnicas dos reagentes utilizados na lavagem e na deposição estão 

dispostas na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Informações técnicas dos reagentes. 

Reagente Formula Química Pureza (%) Fabricante 

Ácido Clorídrico HCl 37 CRQ Química 

Ácido Nítrico HNO3 65 Isofar 

Etanol CH3CH2OH 99,5 Synth 

Acetona CH3COCH3 99,5 Synth 

Fonte: Autor. 

Como as lâminas de microscópio foram recém-adquiridas, apenas uma lavagem com 

detergente neutro e água destilada foi empregada. Em contrapartida, as telas de aço inox foram 

lavadas em banho ultrassônico termostatizado, passando por três estágios distintos. Ao término 

de cada fase, as telas foram enxaguadas com água destilada.  

Na primeira, as telas foram posicionadas em um becker contendo uma mistura de água 

destilada e detergente neutro e, em seguida, o becker foi colocado no ultrassom por 30 minutos. 

Posteriormente, na segunda fase, a mistura foi substituída por uma solução de ácido clorídrico 

50% (v/v) na temperatura de 60 °C por 60 minutos. Na terceira etapa, acetona foi empregada 

em uma temperatura de 60 °C por 60 minutos. Por fim, os suportes foram postos para secar em 

uma estufa a 120 °C por 60 minutos. O processo de lavagem encontra-se descrito na Figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Processo de remoção de contaminantes orgânicos e inorgânicos. 

 
Fonte: Autor. 

Após a realização da limpeza dos suportes, iniciaram-se os procedimentos para a 

deposição dos semicondutores, utilizando como base uma adaptação da metodologia proposta 

por Merajin et al. (2018). Para tanto, preparou-se duas soluções diluídas de ácido nítrico para o 

preparo das dispersões com os fotocatalisadores. A primeira, com pH de 2,1, foi empregada na 

confecção dos suportes cobertos com WO3, uma vez que valores de pH superiores facilitavam 

a sua decantação, enquanto a outra, com pH de 3,1, escolhido com base nos estudos de Merajin 

et al. (2018), foi utilizada para os revestimentos com TiO2 e ZnO.  

Após o preparo, um volume de 10 mL da solução foi transferido para um becker de 50 

mL, onde foi adicionado 1 g do fotocatalisador de interesse. Em seguida, etanol foi adicionado 

à dispersão, sendo 25 mL para as deposições de TiO2 e ZnO e 30 mL para os revestimentos 

com WO3. A ordem seguida no procedimento de deposição do fotocatalisador no suporte é 

importante para garantir uma boa dispersão do material.  

Dando continuidade ao experimento, o becker foi posicionado no banho ultrassônico 

termostatizado submetido a temperatura ambiente. Ao acionar o equipamento, lâminas de 

microscópio e pequenos pedaços de tela foram imersos na dispersão por aproximadamente 5 

segundos a cada 30 minutos, buscando avaliar a influência do tempo de ação do ultrassom na 

distribuição do catalisador na superfície do suporte. A Figura 3.7 apresenta as particularidades 

e distinções dos processos de deposição dos sólidos TiO2, ZnO e WO3. 

Figura 3.7 – Processo de deposição. 

 
Fonte: Autor. 
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Uma vez concluída a etapa de deposição, os suportes passaram por um processo de 

secagem. As lâminas foram postas para secar naturalmente em um ambiente com pouca 

ventilação, já que o filmes fotocatalíticos são mais suscetíveis a deformações causadas pelo 

ambiente nesse tipo de superfície. Por outro lado, as telas foram expostas a uma corrente de ar 

quente advinda de um secador convencional até que todo líquido fosse evaporado, restando 

apenas o fotocatalisador e o suporte. Todas as devidas precauções foram tomadas para que a 

vazão de ar não interferisse na disposição do filme.  

Ao fim dos testes preliminares, os suportes foram acondicionados. Enquanto as lâminas 

foram fixadas em uma superfície esponjosa, as telas de aço foram transferidas para tubos do 

tipo eppendorf (Figura 3.8). A determinação do tempo ótimo de exposição ao ultrassom para as 

deposições foi realizada de forma visual e sem o auxílio de equipamentos. 

Figura 3.8 – Acondicionamento dos suportes. 

 
Fonte: Autor. 

Ao determinar e validar as condições em que a realização das deposições seria possível, 

o procedimento foi repetido nas melhores condições, ou seja, expondo a dispersão ao banho 

ultrassônico até o tempo ótimo e, em seguida, promovendo seu contato com o suporte, com o 

intuito de preparar os suportes para uma posterior análise e utilização nos ensaios 

fotocatalíticos. Para isso, empregaram-se suportes de pequenas dimensões para as análises por 

microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo, enquanto telas com dimensões 

compatíveis ao tamanho do reator foram utilizadas para a reação de interesse.  
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3.1.2.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (MEV-FEG) 

As lâminas de vidro que apresentaram os melhores resultados, bem como as telas 

obtidas com a otimização do procedimento de revestimento, foram analisadas em um 

microscópio eletrônico de varredura com emissão de campo com intuito de avaliar a eficiência 

da limpeza, ação do ácido clorídrico e distribuição do material fotocatalítico. Para isso, utilizou-

se o equipamento da marca Zeiss Auriga 40 com a intenção de obter ampliações de 100, 1000, 

8000 e 16000 vezes para as telas e 200, 1000, 8000 e 16000 vezes para as lâminas de 

microscópio. Ademais, para representar a amostra de forma representativa, diferentes pontos 

dos suportes foram investigados. 

Os materiais analisados passaram pelo processo de metalização, buscando melhorar a 

qualidade dos resultados obtidos através da microscopia. Nesse processo, as amostras foram 

revestidas por fina camada de ouro com o auxílio de um aparelho de revestimento (sputter 

coater) da marca BAL-TEC, modelo SCD 005, com uma corrente de 30 mA por 60 segundos. 

Tanto a metalização quanto as análises por microscopia foram realizadas pelo Departamento de 

Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

3.1.2.4 Fonte Luminosa 

Para a realização dos experimentos, duas lâmpadas foram utilizadas, sendo uma delas 

com emissão na região UV-A e a outra na região UV-C. Ambas foram selecionadas com base 

nas dimensões do reator e nas características dos fotocatalisadores empregados. As 

especificações técnicas das lâmpadas estão dispostas na Tabela 3.4 e na Figura 3.9, enquanto a 

distribuição espectral se encontra na Figura 3.10. 

Tabela 3.4 – Informações técnicas das lâmpadas. 

Fabricante Modelo 

Dimensões Potência 

Nominal 

(W) 

Emissão no 

Ultravioleta 

(W) 

Pico de 

Emissão 

(nm) 
Comprimento 

(mm) 

Diâmetro 

(mm) 

Osram HNS 4W G5 136 16,0 4,0 0.9 254 

Ushio F4T5BL 134.5 15,5 4,5 0,5 352 

Fonte: Adaptado de Osram (2017) e Ushio (2018) 
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Figura 3.9 – Representação das lâmpadas UV-A e UV-C de base G5. 

 
Fonte: Adaptado de Ushio (2018). 

Figura 3.10 – Distribuição espectral das lâmpadas UV-A e UV-C. 

 
Fonte: Adaptado de Osram (2017) e Ushio (2018). 

3.1.3 Sistema de Condensação 

O sistema de condensação (Figura 3.11) foi integrado ao aparato experimental com o 

propósito de condensar os vapores gerados durante a operação, evitando danos a coluna do 

cromatógrafo gasoso devido à umidade. O condensador é composto por um compartimento 

termicamente isolado, gelo, dreno, tubo de cobre, tubo de aço, frasco de vidro do tipo 

erlenmeyer e rolha. Uma vez que o condensador utiliza pedras de gelo para o seu resfriamento, 

o mesmo dispensa a utilização de banhos termostáticos. 

O compartimento foi construído a partir de dois canos de PVC, um com 150 mm e outro 

com 200 mm de diâmetro, separados por uma espuma isolante de poliuretano. Em seu interior, 

o compartimento abriga pedras de gelo e um erlenmeyer para coletar os vapores condensados. 

Na lateral do condensador encontra-se um dreno para remover o excesso de água proveniente 

da fusão do gelo.  

Dessa forma, durante o funcionamento, os vapores entram no sistema através de um 

tubo de cobre que, por estar em contato com as pedras de gelo, causa a sua condensação. Em 

seguida, o condensado formado escoa para o erlenmeyer que também se encontra em contato 
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com o gelo, evitando sua reevaporação. Por fim, os produtos gasosos seguem por um segundo 

tubo até serem coletados em uma bolsa para serem transportado e analisados em um 

cromatógrafo gasoso. 

Figura 3.11 – Representação do condensador. 

 
Fonte: Autor. 

3.2 Ensaios Fotocatalíticos 

A presente seção aborda de forma detalhada o funcionamento do sistema no que tange 

à conversão fotocatalítica dos reagentes (metano e vapor de água) nos produtos de interesse 

(metanol e hidrogênio), bem como as análises dos produtos condensados por cromatografia 

liquida de alta performance com detector de índice de refração e dos produtos gasosos por meio 

da cromatografia gasosa com detector de condutividade térmica. 

3.2.1 Operação do Processo 

Após a montagem e validação das partes individuais do equipamento, o aparato 

experimental foi utilizado de forma integrada, buscando converter metano e vapor de água em 

metanol e hidrogênio por meio da fotocatálise. Os experimentos, conduzidos no Laboratório de 
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Materiais Nanoestruturados e Reatores Catalíticos, foram realizados sob pressão e temperatura 

do ambiente.  

Essa etapa experimental é composta por ensaios exploratórios (4 experimentos) e 

efetivos (11 experimentos). Os exploratórios buscam investigar as características operacionais 

do sistema para a realização de adequações, enquanto os efetivos buscam coletar informações 

acerca do sistema e da reação de interesse. Antes de cada experimento, quatro procedimentos 

foram realizados: montagem do condensador, remoção do oxigênio dissolvido na água da 

coluna, estabilização do reator e remoção da umidade do sistema de condensação. 

Os itens que compõe o condensador foram posicionados em seus devidos lugares e, em 

seguida, o casco do condensador foi completamente preenchido por pedras de gelo. Para a 

remoção do oxigênio, argônio foi borbulhado apenas na coluna de umidificação, utilizando uma 

vazão de 25 nL/h por 60 minutos. Após a passagem do argônio, o sistema foi selado para evitar 

a troca gasosa com a atmosfera enquanto os outros procedimentos eram adotados.  

Em relação ao sistema reacional, buscando estabilizar a emissão da lâmpada, 

temperatura do reator e remover a umidade do restante do aparato, acionou-se a lâmpada por 

60 minutos enquanto o gás argônio fluía do reator para o condensador e, em seguida, para a 

atmosfera.  

Com o término dos procedimentos preliminares, a vazão dos gases foi ajustada para o 

início do experimento e o cronômetro ativado. A vazão de entrada dos gases utilizada na coluna 

de umidificação foi de 4 nL/h (aproximadamente 66,67 nmL/min), sendo composta por 75% de 

argônio e 25% de metano. Após a coluna, baseando-se nos testes previamente realizados 

(determinação de umidade) e na pressão de saturação da água na temperatura do experimento, 

a composição da corrente de entrada do reator era de, aproximadamente, 4% de vapor de água, 

72% argônio, 24% metano. 

Essas vazões foram escolhidas buscando contornar certas limitações dos instrumentos 

disponíveis, uma vez que as faixas de operação dos controladores de fluxo eram incompatíveis. 

Além disso, ao tentar utilizar metano puro, a vazão máxima permitida pelo fluxímetro se 

mostrou insuficiente para superar a pressão exercida pela altura de água no interior da coluna, 

inviabilizando o experimento em menores vazões. 

Os primeiros testes exploratórios tiveram uma duração de 300 minutos. Durante o 

processo, as temperaturas dos quatro termômetros da coluna de umidificação, bem como a dos 

dois termômetros do sistema de reação, foram registradas a cada 10 minutos. Cada saco coletor 

de amostra (bag) acumulou os produtos gasosos advindos do processo durante intervalos de 
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tempo de 25 minutos, como mostra a Tabela 3.5. Ou seja, nos ensaios com 300 minutos de 

duração, foram utilizados 10 sacos coletores para o seu monitoramento.  

Tabela 3.5 – Identificação das amostras dos testes exploratórios e seus respectivos tempos de coleta. 

Identificação da Amostra Tempo de Coleta (min) 

1 0 a 25 

2 30 a 55 

3 60 a 85 

4 90 a 115 

5 120 a 155 

6 160 a 175 

7 180 a 205 

8 210 a 235 

9 240 a 265 

10 270 a 295 

Fonte: Autor. 

Já nos ensaios efetivos, realizaram-se pequenas adaptações tanto no sistema quanto na 

metodologia. Uma vez que o sistema se tornava estável e, como consequência, os resultados 

das análises cromatográficas passaram a se repetir, o tempo de experimento foi reduzido para 

120 minutos. Ademais, como resultado de outra correção, uma amostra dos gases passou a ser 

colhida diretamente do misturador antes de cada experimento, visando identificar e eliminar 

possíveis gases contaminantes presentes nas tubulações do laboratório (Tabela 3.6). 

Tabela 3.6 – Identificação das amostras dos testes efetivos e seus respectivos tempos de coleta. 

Identificação da Amostra Tempo de Coleta (min) 

0 0* 

1 0 a 25 

2 30 a 55 

3 60 a 85 

4 90 a 115 

*Coleta realizada antes de iniciar cada experimento. 

Fonte: Autor. 

Após a realização dos experimentos, os sacos coletores foram levados para serem 

analisados por cromatografia gasosa no próprio laboratório, enquanto os produtos líquidos 

condensados presentes no condensador foram acondicionados em frascos âmbar de 50 mL com 

batoque e resfriados para serem analisados por cromatografia liquida.  
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3.2.2 Análise dos Produtos 

O presente trabalho busca viabilizar a obtenção de metanol e hidrogênio como produtos 

principais através de um processo contínuo. No entanto, por se tratar de ensaios fotocatalíticos 

cuja seletividade é um fator de difícil controle, produtos como metanal (formaldeído), ácido 

fórmico, etanol, etanal (acetaldeído), etano e outras possibilidades podem ser formados e 

identificados por meio de análises cromatográficas. 

Como a coluna disponível para utilização no cromatógrafo gasoso poderia sofrer avarias 

devido a presença do vapor de água, optou-se por separar a fase vapor e a fase gasosa através 

da condensação do primeiro para evitar sua inutilização. Os gases resultantes do processo foram 

analisados por meio da cromatografia gasosa com detector de condutividade térmica (CG-

TCD), uma vez que o uso dessa técnica se mostrou favorável devido à sua capacidade de 

analisar os componentes de forma individual, a alta sensibilidade do detector ao H2 e a 

disponibilidade do equipamento no Laboratório de Materiais Nanoestruturados e Reatores 

Catalíticos. 

Quanto aos produtos condensados, no Laboratório de Engenharia Bioquímica, 

empregou-se a técnica de cromatografia líquida de alta performance com detecção por índice 

de refração, visando realizar sua análise qualitativa e quantitativa. Ambos os laboratórios 

pertencem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

3.2.2.1 Cromatografia Gasosa com Detector de Condutividade Térmica 

Para a obtenção dos dados de conversão, houve o acompanhamento do consumo de 

metano e da formação de metanol e hidrogênio no decorrer do processo. Para isso, foi utilizado 

um cromatógrafo da marca Varian, modelo 3800, utilizando um detector de condutividade 

térmica (TCD) e uma coluna empacotada de 3,2 metros de comprimento com peneiras 

moleculares de 5 Å, tendo o nitrogênio como gás de arraste. As condições operacionais estão 

disponíveis na Tabela 3.7. 
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Tabela 3.7 – Condições operacionais do cromatógrafo gasoso. 

Configuração 

Gás de Referência Nitrogênio 

Vazão da Fase Móvel 30 mL/min 

Pressão da Coluna 25 psi 

Temperatura da Coluna 90 °C 

Temperatura do Detector 120 °C 

Temperatura do Filamento 170 °C 

Fonte: Autor. 

3.2.2.2 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector de Índice de Refração  

O condensado colhido na armadilha foi encaminhado para análise no cromatógrafo 

líquido de alta eficiência da marca Shimadzu, utilizando um detector de índice de refração 

(RID-10A), coluna SCR-101H, tendo uma solução de ácido sulfúrico como fluido de arraste. 

As configurações do equipamento estão descritas na Tabela 3.8. 

Tabela 3.8 – Condições operacionais do cromatógrafo líquido de alta performance.  

Configuração 

Fase Móvel Ácido Sulfúrico 0,005 M 

Vazão da Fase Móvel 0,6 mL/min 

Temperatura da Coluna 50 °C 

Temperatura do Detector 40 °C 

Fonte: Autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente capítulo, os resultados obtidos no decorrer do trabalho são apresentados e 

discutidos. Assim como no capítulo referente à metodologia, este é subdividido em preparo do 

aparato experimental e ensaios fotocatalíticos.  

4.1 Preparo do Aparato Experimental 

Nessa seção estão presentes os resultados obtidos através montagem do equipamento 

em questão, testes preliminares para validar sua operacionalidade, bem como correções 

pontuais buscando alinhar seu funcionamento com as expectativas do projeto. A Figura 4.1 

apresenta, em diferentes ângulos, o aparato experimental em sua totalidade, sendo a Figura 4.1A 

uma imagem frontal do sistema, a Figura 4.1B um retrato diagonal e a Figura 4.1C uma imagem 

lateral. 

Figura 4.1 – Visão (A) frontal, (B) diagonal e (C) lateral. 

 
Fonte: Autor. 
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4.1.1 Sistema de Umidificação 

O sistema de umidificação, responsável por adicionar vapor de água na corrente de 

entrada do reator, é composto por uma coluna de umidificação construída com o auxílio de um 

tubo de PVC, fitas de PTFE, conexão escamada para gases, mangueiras de silicone, pedra 

porosa cilíndrica, termômetros e manômetro. A Figura 4.2 retrata o equipamento em questão 

que, por estar nas etapas iniciais do processo, se encontra entre o misturador de gases e o reator 

fotocatalítico. 

Figura 4.2 – Coluna de umidificação. 

 
Fonte: Autor. 

Após a construção, foram conduzidos testes para determinar as umidades relativa e 

absoluta dos gases que deixam a coluna. O primeiro teste, baseado na psicrometria, foi realizado 

com a coluna parcialmente completa, com aproximadamente 1,1 metro de altura de água 

destilada, e sob pressão atmosférica de 1 atm e temperatura de 30 °C.  

Durante o experimento, observou-se um leve decaimento nas temperaturas registradas 

em todos os termômetros. Como o gás entra na coluna com valores insignificantes de umidade, 

ao entrar em contato com a água, devido ao gradiente de concentração, ocorre uma transferência 

simultânea de calor e massa, resultando na mudança de estado físico da fase líquida e, em 

seguida, na sua passagem para a fase vapor. Em outras palavras, a evaporação da água, por se 

tratar de um processo endotérmico, resultou em uma diminuição inicial nas temperaturas 

registradas, mostrando indícios de que o processo é efetivo. 

Após início do experimento, cerca de 10 minutos, ambas as temperaturas de bulbo seco 

e úmido convergiram para 29 °C e nesse valor se mantiveram até o termino o experimento. 

Baseado nos conceitos da psicrometria, sabe-se que sistemas cujas temperaturas bulbo seco e 

de bulbo úmido apresentam o mesmo valor (depressão de bulbo úmido = 0 °C) estão próximos 
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da sua saturação. Diante disso, verifica-se que o gás deixa o equipamento próximo da sua 

saturação, ou seja, em torno de 100% de umidade relativa.  

 Em um segundo momento, com base nos estudos de controle de umidade dirigidos por 

Madge (1961), realizou-se uma análise gravimétrica do vapor condensado no sistema de 

condensação, buscando complementar os resultados do teste anterior. Para isso, transferiu-se 

10 g de uma solução de 50% (g/g) de hidróxido de sódio para o condensador. O sistema foi 

operado por 3 horas com uma vazão de 20 nL/h.  

Como resultado, registrou-se uma temperatura média de 29,5 °C nos dois termômetros 

localizados na parte superior do aparato e, nessas condições, foi obtida uma massa de material 

condensado de 1,874 g. Nessa temperatura, vazão, duração e umidade relativa de 100 %, como 

indicou o ensaio psicrométrico realizado, estima-se uma massa de 2,011 g (Figura 4.3), ou seja, 

por meio desse experimento, condensou-se aproximadamente 93,2% da massa de água prevista. 

Figura 4.3 – Carta psicrométrica para o gás argônio (1 atm). 

 
Fonte: Adaptado de Shallcross (1997). 
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4.1.2 Sistema de Reação 

O sistema de reação, localizado entre a coluna de umidificação e o condensador, é 

responsável pela conversão dos reagentes e por garantir a segurança do operador, protegendo-

o dos raios luminosos de alta energia emitidos pelas lâmpadas especiais. Esse aparato é 

composto por um reator anelar, caixa de madeira, dois termômetros digitais do tipo espeto, 

lâmpada, interruptor, balastro (reator para lâmpadas), fios elétricos e mangueiras. As Figuras 

4.4A e 4.4B apresentam a parte externa do sistema em dois ângulos diferentes, enquanto as 

Figuras 4.5A e 4.5B expõem seus componentes internos. 

Figura 4.4 – Retrato da parte externa (A) frontal e (B) traseira do sistema reacional. 

 
Fonte: Autor. 

Figura 4.5 – Parte interna do sistema de reação (A) desligado e (B) em funcionamento. 

 
Fonte: Autor. 
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4.1.2.1 Reator Fotocatalítico 

O reator do tipo anular, construído para promover a reação de interesse, é formado por 

uma luva interna de quatzo, um tubo externo de borossilicato, fonte luminosa, anéis de vedação, 

termômetro digital do tipo espeto, lacres de nylon e tela de aço com catalisador. Sua região 

anular, localizada entre as paredes do reator, apresenta um volume de 143 mL, 

aproximadamente. A Figura 4.6 mostra os resultados obtidos com a montagem do reator. 

Enquanto a Figura 4.6A retrata-o desconectado da rede elétrica, a Figura 4.6B apresenta-o com 

sua lâmpada em pleno funcionamento. 

Figura 4.6 – Reator fotocatalítico (A) desligado e (B) em funcionamento. 

 
Fonte: Autor. 

4.1.2.2 Fotocatalisadores 

As amostras dos fotocatalisadores dióxido de titânio, oxido de zinco e trióxido de 

tungstênio foram coletadas e analisadas por meio da difração de raios X, para a determinação 

das estruturas cristalinas, e da espectroscopia de reflectância difusa na região UV-Vis, para 

quantificação das energias de bandgap. 
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4.1.2.2.1 Difração de Raios X (DRX) 

Todos os difratogramas apresentam a intensidade do pico em função dos ângulos de 

difração (2ϴ). Por meio da análise do pó comercial de dióxido de titânio, constatou-se que a 

amostra apresentava características de um material cristalino, uma vez que o difratograma 

gerado (Figura 4.7) apresentou picos estreitos e bem definidos, sendo indexados com a carta 

PDF (Powder Diffraction File) nº 01-078-2486 do TiO2 de estrutura anatase (tetragonal) 

utilizando o Software PANalytical X’Pert PRO.  

Figura 4.7 – Difratograma das amostras em pó do dióxido de titânio comercial.  

      
Fonte: Autor.      

No tocante aos resultados obtidos por meio da análise do oxido de zinco comercial por 

difração de raios X (Figura 4.8), foram observados poucos picos, sendo esses de alta intensidade 

e bem definidos, assim como no TiO2. Os picos relacionados ao ZnO foram indexados com a 

carta PDF nº 03-065-3411 do ZnO de estrutura wurtzite (hexagonal). 
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Figura 4.8 – Difratograma das amostras em pó do óxido de zinco comercial. 

 
Fonte: Autor. 

Por fim, com respeito à amostra comercial de trióxido de tungstênio (Figura 4.9), essa 

apresentou alguns picos bem definidos e de maior intensidade, bem como vários picos de menor 

intensidade, o que é uma característica do material analisado (Hameed et al., 2014). Os picos 

referentes a amostra foram plenamente indexados com a carta PDF nº 01-072-0677 do WO3 de 

estrutura monoclínica. Dentre as possíveis estruturas do WO3, a monoclínica se destaca por ser 

a mais estável a temperatura ambiente, sendo esse, portanto, um resultado coerente. 

Figura 4.9 - Difratograma das amostras em pó do trióxido de tungstênio comercial. 

 
Fonte: Autor. 
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4.1.2.2.2 Reflectância Difusa na Região de UV-Vis 

As análises do bandgap ótico do dióxido de titânio, óxido de zinco e trióxido de 

tungstênio comerciais foram realizadas através da técnica de Espectroscopia de Reflectância 

Difusa (ERD) na região UV-Vis. Os dados obtidos, com o auxílio das Equações 2.4 e 2.5, estão 

representados graficamente na Figura 4.10, na qual observa-se a curva de reflectância em 

função da energia dos fótons incididos. 

Figura 4.10 – Análise gráfica da energia de bandgap do (A) TiO2, (B) ZnO e (C) WO3. 

 
Fonte: Autor. 

Por meio da extrapolação da região linear da curva obtida no gráfico, obteve-se os 

valores das energias de bandgap. Esses resultados encontram-se disponíveis na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Resultados das análises de bandgap por Espectroscopia de Reflectância Difusa. 

Fotocatalisador 
Bandgap 

Estimado (eV) 

Comprimento de Onda 

para a Ativação (nm) 

Região do Espectro 

Eletromagnético 

Dióxido de Titânio 3,25 381,54 Ultravioleta A (UV-A) 

Óxido de Zinco 3,27 379,20 Ultravioleta A (UV-A) 

Trióxido de Tungstênio 2,54 488,19 Visível 

Fonte: Autor. 
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Os resultados se mostraram condizentes com outros estudos realizados, uma vez que, 

baseado nos dados disponíveis na literatura, o dióxido de titânio, o óxido de zinco e o trióxido 

de tungstênio apresentam, respectivamente, energias de bandgap de 3,20 eV (LINSEBIGLER; 

LU; YATES, 1995), 3,37 eV (RAO; OKADA, 2014) e 2,6 eV (MERAJIN et al., 2018). 

Ademais, por meio dos resultados obtidos, constatou-se que as lâmpadas HNS 4W G5 

e F4T5BL, por possuírem picos de emissão em 254 e 352 nm, respectivamente, atendem às 

especificações necessárias para a ativação dos materiais fotocatalíticos. 

4.1.2.3 Suporte do Fotocatalisador 

Os óxidos comerciais utilizados nos ensaios fotocatalíticos foram depositados em um 

suporte, buscando favorecer a distribuição do catalisador no reator e evitar a passagem desses 

materiais para os produtos. Para tanto, testes iniciais foram conduzidos para avaliar e otimizar 

os métodos de deposição disponíveis na literatura para que, em um segundo momento, fossem 

empregados no preparo dos suportes utilizados nos ensaios fotocatalíticos.  

O processo, em sua totalidade, é composto pelas etapas de lavagem, deposição, secagem 

e acondicionamento. Como resultado da lavagem das telas de aço inoxidável com ácido 

clorídrico, observou-se que a solução de ácido clorídrico, inicialmente transparente (Figura 

4.11A), adquiriu uma coloração esverdeada com o término do procedimento (Figura 4.11B) e, 

nos dias subsequentes, sua tonalidade se tornou amarelada (Figura 4.11C). 

Figura 4.11 – Soluções de HCl (A) antes, (B) minutos após e (C) dias após o contato com as telas de aço. 

 
Fonte: Autor. 
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Tal mudança pode ser explicada por uma possível lixiviação dos átomos de ferro 

presentes no aço, formando os compostos FeCl2 e FeCl3 que, quando hidratados, apresentam 

uma coloração esverdeada e amarelada, respectivamente. Segundo Kladnig (2003), em um 

processo semelhante, conhecido como decapagem química, no qual o aço é tratado com ácido 

clorídrico aquecido, grandes quantidades de FeCl2 e FeCl3 são formadas, como indicam as 

Equações 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. 

 𝐹𝑒3𝑂4 + 8𝐻𝐶𝑙 ⇌ 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 2𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 4𝐻2𝑂 (4.1) 

 𝐹𝑒2𝑂3 + 6𝐻𝐶𝑙 ⇌ 2𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝐻2𝑂 (4.2) 

 𝐹𝑒𝑂 + 2𝐻𝐶𝑙 ⇌ 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 (4.3) 

 𝐹𝑒 + 2𝐻𝐶𝑙 ⇌ 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐻2 (4.4) 

 
𝐹𝑒𝐶𝑙3 +

1

2
𝐻2 ⇌ 𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 𝐻𝐶𝑙 

(4.5) 

As hipóteses foram confirmadas posteriormente pelas imagens obtidas por microscopia 

eletrônica de varredura com emissão de campo (MEV-FEG). A Figura 4.12 apresenta imagens 

ampliadas das telas de aço inoxidável sem tratamento ácido (Figuras 4.12A e 4.12C) e após a 

sua exposição (Figuras 4.12B e 4.12D). Através das imagens, observa-se a aparição de regiões 

desgastadas, o que sugere a ocorrência de lixiviação por meio da Equação 4.4. Com essas 

alterações, espera-se que essas erosões contribuam para a fixação do material semicondutor em 

sua superfície.              
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Figura 4.12 – Ampliações por MEV das telas de aço inox (A e C) antes e (B e D) depois do tratamento ácido. 

 
Fonte: Autor. 

No que concerne às deposições iniciais, após a imersão das lâminas de microscópio na 

dispersão contendo os fotocatalisadores, elas foram postas para secar e ordenadas com base no 

tempo de agitação em banho ultrassônico. No caso do dióxido de titânio, como resultado do 

procedimento, observou-se que o filme líquido apresentou uma forte tendência a se agrupar e, 

devido ao fato de não conseguir quebrar a tensão superficial entre a dispersão e a lâmina, formar 

gotas, resultando em uma distribuição heterogênea das partículas na superfície (Figura 4.13).  

Figura 4.13 – Resultado dos testes de deposição do dióxido de titânio nas lâminas de microscópio em diferentes 

tempos de exposição ao banho ultrassônico (de 30 a 180 minutos). 

 
Fonte: Autor. 
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Ao repetir o processo utilizando o óxido de zinco (Figura 4.14), contrariando os 

resultados obtidos com o dióxido de titânio, o ZnO apresentou uma boa distribuição em todas 

as lâminas, ou seja, o procedimento aparenta ser menos sensível ao tempo de exposição ao 

ultrassom e à concentração de etanol, uma vez que esse é mais volátil que a água e, por isso, 

evapora mais rápido, alterando a concentração do meio. Dentre as deposições, a lâmina 

referente à exposição de 90 minutos apresentou uma melhor uniformidade.  

Figura 4.14 – Resultado dos testes de deposição do óxido de zinco nas lâminas de microscópio em diferentes 

tempos de exposição ao banho ultrassônico (de 30 a 180 minutos). 

 
Fonte: Autor. 

Já o trióxido de tungstênio (WO3), dentre os óxidos depositados, foi o material que 

apresentou a maior dependência ao tempo de ultrassom. Por meio da Figura 4.15, percebe-se 

que os revestimentos realizados na primeira hora de experimento obtiveram como resultado 

uma distribuição aceitável e uma baixa densidade superficial. Já o ensaio realizado aos 90 

minutos apresentou a maior uniformidade.  

No que tange às deposições efetuadas de 120 minutos em diante, apesar do aumento da 

quantidade de nanopartículas por unidade de área, observou-se um forte efeito da tensão 

superficial da água, gerando zonas de acumulo de material e, por conseguinte, revestimentos 

desconformes. 
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Figura 4.15 – Resultado dos testes de deposição do trióxido de tungstênio nas lâminas de microscópio em 

diferentes tempos de exposição ao banho ultrassônico (de 30 a 180 minutos). 

 
Fonte: Autor. 

As deposições realizadas em 90 minutos de exposição (Figura 4.16) exibiram uma 

uniformidade superior quando comparadas aos revestimentos realizados em outros tempos, 

sendo esse, portanto, o tempo ótimo escolhido pelo presente estudo. Vale ressaltar que, apesar 

do TiO2 ter sido padronizado nesse tempo, dentre as variáveis avaliadas pelo estudo, as 

melhores condições para a sua deposição ainda permanecem incertas, uma vez que todos os 

seus revestimentos apresentaram grande heterogeneidade.  

Figura 4.16 – Seleção dos melhores resultados para o (A) TiO2, (B) ZnO e (C) WO3. 

 
Fonte: Autor. 

Uma vez realizada a seleção das melhores coberturas, as lâminas de vidro foram 

metalizadas e analisadas em um MEV-FEG com o propósito de avaliar de forma detalhada a 

eficiência da limpeza e a distribuição das nanopartículas no suporte (Tabela 4.2). 
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Tabela 4.2 – Detalhes das deposições em lâminas de microscópio analisadas por MEV. 

Suporte Fotocatalisador 
Número de 

Deposições 

Tempo em Banho 

Ultrassônico (min) 
Ampliação Imagem 

Lâmina TiO2 1 90 
200x, 1000x, 

8000x, 16000x. 
Figura 4.17 

Lâmina ZnO 1 90 
200x, 1000x, 

8000x, 16000x. 
Figura 4.18 

Lâmina WO3 1 90 
200x, 1000x, 

8000x, 16000x. 
Figura 4.19 

Fonte: Autor. 

Mediante a Figura 4.17, constata-se a presença de partículas esféricas com dimensões 

nanométricas, em torno de 100 nm. Devido à baixa interação do MEV-FEG com o suporte, por 

mais que tanto as partículas quanto o suporte estejam recobertos por uma fina camada de ouro, 

observou-se regiões sombreadas, causando uma leve ilusão de ótica nas menores ampliações 

(Figuras 4.17A e 4.17B). 

 Com respeito à uniformidade do revestimento, o material exibiu uma disposição 

satisfatória para a finalidade do presente estudo. Entretanto, várias aglomerações e regiões sem 

catalisador foram observadas. Com isso, sugere-se que, dependendo da sua aplicação, novos 

estudos sejam conduzidos, visando adequar a sua homogeneidade às necessidades do autor. 

Figura 4.17 – Imagens obtidas por MEV das lâminas de vidro revestidas com TiO2 ampliadas em (A) 200x, (B) 

1000x, (C) 8000x e (D) 16000x. 

 
Fonte: Autor. 
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Já em relação ao suporte vítreo coberto por óxido de zinco (Figura 4.18), em um 

primeiro momento, esse interagiu com o equipamento (MEV-FEG) de forma negativa, 

resultado em imagens extremamente ofuscantes e de baixa nitidez. Como medida de contorno, 

optou-se por alterar as configurações do equipamento e, com isso, reduzir o seu brilho, gerando 

imagens mais escuras que as demais. 

Quanto à disposição do ZnO na face da lâmina vítrea, quando comparada 

microscopicamente à do suporte coberto por TiO2 (Figura 4.17), verifica-se que o revestimento 

demonstra um nível de organização levemente superior, tendo, portanto, menos aglomerações 

e mais regiões cobertas. Ademais, suas partículas apresentam formatos mais irregulares e 

tamanhos variados (entre 100 e 1000 nm).  

Figura 4.18 – Imagens obtidas por MEV das lâminas de vidro revestidas com ZnO ampliadas em (A) 200x, (B) 

1000x, (C) 8000x e (D) 16000x. 

 
Fonte: Autor. 

Já o revestimento composto pelo WO3 (Figura 4.19), quando comparado aos outros 

óxidos (Figuras 4.17 e 4.18), apresentou um grau de organização muito superior. Dentre os 

fatores que podem ter ocasionado tal arranjo, destacam-se o pH da solução, atuando na carga 

superficial do material, e o tamanho das partículas, na faixa de 500 a 4000 nm (FOX; DULAY, 

1993).  
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Figura 4.19 – Imagens obtidas por MEV das lâminas de vidro revestidas com WO3 ampliadas em (A) 200x, (B) 

1000x, (C) 8000x e (D) 16000x. 

 
Fonte: Autor. 

Com o término das análises dos suportes vítreos, o processo de deposição foi repetido 

no melhor tempo de exposição ao ultrassom em telas maiores (destinadas para os ensaios 

fotocatalíticos) e, de maneira análoga, em porções pequenas de tela para as análises no MEV-

FEG, objetivando avaliar de forma detalhada a eficiência da limpeza, a ação do ácido clorídrico 

e a distribuição do material semicondutor no suporte (Tabela 4.3). 

Tabela 4.3 – Detalhes das deposições em telas de aço inoxidável analisadas por MEV. 

Suporte Fotocatalisador 
Número de 

Deposições 

Massa Depositada 

por Área (mg/cm2) 
Ampliação Imagem 

Tela Sem Deposição 0 - 
100x, 1000x, 

8000x, 16000x. 
Figura 4.20 

Tela TiO2 2 1,30 
100x, 1000x, 

8000x, 16000x. 
Figura 4.21 

Tela ZnO 2 1,40 
100x, 1000x, 

8000x, 16000x. 
Figura 4.22 

Tela WO3 2 0.94 
100x, 1000x, 

8000x, 16000x. 
Figura 4.23 

Fonte: Autor. 
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Em um primeiro momento, após o processo de limpeza, as telas aparentavam estar em 

perfeitas condições (Figura 4.20). Entretanto, com o uso da microscopia, observou-se a aparição 

de linhas padronizadas provenientes da lixiviação do seu principal material constituinte, o ferro. 

Com isso, espera-se que o aumento da rugosidade aumente a aderência dos materiais na 

superfície metálica. Ademais, os suportes não apresentaram vestígios de matéria orgânica e 

outros contaminantes, sendo esse, portanto, um método de limpeza efetivo. 

Figura 4.20 – Imagens obtidas por MEV das telas de aço inoxidável após o tratamento com ácido clorídrico (A) 

100x, (B) 1000x, (C) 8000x e (D) 16000x. 

 
Fonte: Autor. 

Por meio dos resultados obtidos com a microscopia (Figura 4.21), verifica-se que as 

partículas de TiO2 estão dispostas de forma homogênea na superfície do suporte, restando 

poucas áreas descobertas pelo material. Entretanto, apesar da sua distribuição uniforme, 

percebe-se uma aglomeração na região da tela onde as linhas se entrelaçam, repetindo uma 

tendência observada anteriormente nos revestimentos das laminas de microscópio (Figura 

4.13). 
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Figura 4.21 – Imagens obtidas por MEV das telas de aço inoxidável revestidas com TiO2 ampliadas em (A) 

100x, (B) 1000x, (C) 8000x e (D) 16000x. 

 
Fonte: Autor. 

No que se refere à cobertura de óxido de zinco (Figura 4.22), verifica-se que o processo 

de deposição foi capaz de promover uma distribuição homogênea em sua totalidade, com 

exceção das áreas mais elevadas da tela que, por estarem em regiões mais propícias a ação de 

choques mecânicos, podem ter sido formadas entre o termino das deposições e a obtenção das 

imagens por microscopia. Ademais, vale ressaltar que, dentre os fotocatalisadores suportados, 

mesmo com um número análogo de deposições, esse apresentou a maior massa de material 

fixado por unidade de área.  
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Figura 4.22 –  Imagens obtidas por MEV das telas de aço inoxidável revestidas com ZnO ampliadas em (A) 

100x, (B) 1000x, (C) 8000x e (D) 16000x. 

 
Fonte: Autor. 

Com relação aos métodos de deposição e a disposição dos semicondutores, enquanto as 

telas de aço inoxidável cobertas por TiO2 e o ZnO apresentaram pouca similaridade quando 

comparadas com suas respectivas lâminas de vidro, a tela com WO3 (Figura 4.23) se mostrou 

bastante semelhante, demonstrando ser efetiva em ambos os suportes. 
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Figura 4.23 –  Imagens obtidas por MEV das telas de aço inoxidável revestidas com WO3 ampliadas em (A) 

100x, (B) 1000x, (C) 8000x e (D) 16000x. 

 
Fonte: Autor. 

Por fim, como resultado das análises por microscopia eletrônica de varredura, de modo 

geral, as três telas apresentaram resultados positivos, enquanto o método de preparo das telas 

se mostrou adequado para ser empregado na atividade-chave do presente estudo.  

Com relação as telas maiores, após serem revestidas com os materiais fotocatalíticos, 

essas foram acondicionadas para, posteriormente, serem utilizadas nos ensaios fotocatalíticos 

(Figura 4.24). Como a massa de fotocatalisador é uma variável importante para a reação, optou-

se por produzir mais um suporte revestido com uma massa de TiO2 (m = 440,6 mg) superior à 

massa dos demais óxidos. 
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Figura 4.24 – Telas de aço inoxidável revestidas com semicondutores comerciais utilizadas nos ensaios 

fotocatalíticos. 

 
Fonte: Autor. 

4.1.3 Sistema de Condensação 

O sistema de condensação, posicionado entre o saco coletor e o reator na parte final do 

equipamento, é formado por dois canos de PVC, espuma isolante de poliuretano, pedras de 

gelo, dreno lateral, tubo de cobre, tubo de aço, frasco de vidro do tipo erlenmeyer e rolha. Os 

resultados referentes à sua confecção estão retratados na Figura 4.25. 
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Figura 4.25 – Condensador (A) desmontado e (B) montado. 

 
Fonte: Autor. 

4.2 Ensaios Fotocatalíticos 

Uma vez realizada a montagem e validação das unidades do equipamento, o aparato 

experimental foi utilizado de forma integrada, buscando a obtenção de metanol e hidrogênio a 

partir de metano e vapor de água por via fotocatalítica. O processo foi realizado a temperatura 

e pressão ambiente.  

No total, foram realizados 15 ensaios, sendo os quatro primeiros de caráter exploratório, 

buscando investigar as características operacionais do sistema para a realização de adequações, 

enquanto os experimentos restantes foram conduzidos de forma definitiva, ou seja, tendo em 

vista a coleta de informações acerca do sistema e da reação de interesse. A Tabela 4.4 exibe a 

identificação dos ensaios e os seus detalhes operacionais. 
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Tabela 4.4 – Identificação dos experimentos exploratórios e suas particularidades. 

Experimento Lâmpada Catalisador 

Massa de 

Catalisador 

(mg) 

Concentração Molar (%) 
Duração 

(min) Ar* CH4* H2O** 

1 UV-C Sem Catalisador - 72 24 4 300 

2 UV-C TiO2 148,9 72 24 4 300 

3 UV-A TiO2 148,9 72 24 4 180 

4 UV-A Sem Catalisador - 72 24 4 120 

*Reagentes gasosos; **Reagente na forma de vapor. 

Fonte: Autor. 

Observou-se que entre 90 e 120 minutos de operação, o sistema atingia o estado 

estacionário e, com isso, os gases que deixavam o sistema, ao serem analisados no cromatógrafo 

gasoso, passaram a apresentar a mesma composição.  

Os cromatogramas referentes aos quatro experimentos apresentaram picos de alta 

intensidade característicos do argônio (gás inerte) e metano (reagente), pequenos picos na 

região do H2, indicando a presença de traços desse gás e, com isso, uma possível conversão. No 

entanto, com o passar do tempo, além do aumento da concentração do metano, observou-se que 

os picos de hidrogênio foram diminuindo de intensidade, sugerindo que: ou o aumento da 

concentração de CH4 influencia na formação de hidrogênio de forma negativa ou o H2 já estava 

presente na linha de gás anteriormente ao experimento.  

Buscando confirmar a origem do hidrogênio, imediatamente após o término do último 

experimento exploratório, foi coletada uma amostra dos gases diretamente do misturador. Ou 

seja, antes de entrar no sistema, e com as análises cromatográficas, comprovou-se que o 

hidrogênio advinha da linha de gás do laboratório como resultado de experimentos prévios.  

Ademais, observou-se que parte do material condensado se formou antes de entrar no 

tubo de cobre, resultando pequenas perdas dos produtos líquidos. Tal inconveniente foi 

atenuado isolando a extremidade do tubo com fita de teflon. 

No que tange às experiências de caráter definitivo, todas foram conduzidas por 120 

minutos. A Tabela 4.5 apresenta a identidade das experiências e as suas condições operacionais. 
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Tabela 4.5 – Identificação dos experimentos efetivos e suas particularidades. 

Experimento Lâmpada Catalisador 

Massa de 

Catalisador 

(mg) 

Concentração Molar (%) 
Duração 

(min) Ar* CH4* H2O** 

5 UV-A TiO2 148,9 72 24 4 120 

6 UV-A WO3 138,0 72 24 4 120 

7 UV-A Sem Catalisador - 72 24 4 120 

8 UV-A ZnO 204,6 72 24 4 120 

9 Sem Luz Sem Catalisador - 72 24 4 120 

10 UV-A TiO2 440.6 72 24 4 120 

11 UV-C TiO2 440,6 72 24 4 120 

12 UV-C ZnO 204,6 72 24 4 120 

13 UV-C WO3 138,0 72 24 4 120 

14 UV-C TiO2 148,9 72 24 4 120 

15 UV-C Sem Catalisador - 72 24 4 120 

*Reagentes gasosos; **Reagente na forma de vapor. 

Fonte: Autor. 

Ao término dos ensaios, não foram observadas mudanças aparentes nos aspectos visuais 

dos fotocatalisadores. Quanto as análises por cromatografia gasosa, não foi observada formação 

de produtos na fase gasosa em nenhum dos ensaios. Da mesma maneira, as análises por 

cromatografia líquida não apresentaram indícios de conversão, ou seja, não foram constatados 

picos referentes ao metanol ou qualquer outro possível produto.  

Dentre os fatores determinantes para a ocorrência da reação fotocatalítica de interesse, 

destacam-se o fluxo luminoso, comprimento de onda emitido pela fonte luminosa, energia de 

bandgap dos fotocatalisadores, massa de material fotocatalítico e tempo de residência dos 

reagentes no reator. 

Com respeito à massa de fotocatalisador e temperatura do experimento, Gondal et al. 

(2004) e Hameed et al. (2014) mostraram ser possível formar metanol e hidrogênio, a partir de 

metano e água líquida, utilizando 300 mg de catalisador (WO3, TiO2 (rutilo) e NiO) em 

suspensão a temperatura ambiente. As condições operacionais do presente trabalho, quando 

comparadas com as supracitadas, mostram-se compatíveis, uma vez que, além dos 

experimentos terem sido realizados a temperatura ambiente, foram utilizadas massas de 

catalisador entre 138,0 e 440,6 mg. 

Baseado nas fichas técnicas dos fabricantes das lâmpadas (OSRAM, 2017; USHIO, 

2018) e nas análises de determinação de bandgap, certifica-se que as lâmpadas são, de fato, 

adequadas para os fotocatalisadores, quando analisadas quanto ao comprimento de onda. Além 

disso, Gondal et al. (2004) realizaram com sucesso tal conversão com o auxílio de um laser de 

alta potência com emissão 355 nm e dos fotocatalisadores WO3, TiO2 (rutilo) e NiO. 
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Entretanto, no que diz respeito ao fluxo luminoso, verifica-se que estudos que 

realizaram a conversão do metano em metanol com sucesso (Taylor; Noceti; D’Este, 1997) 

fizeram uso de fontes luminosas de maior potência (Figura 4.26), sendo essa, portanto, uma 

possível causa para a ausência de reação. 

Figura 4.26 – Distribuição de energia irradiada (W) por comprimento de onda (nm). 

 
Fonte: Taylor; Noceti; D’Este, 1997. 

Além da potência da lâmpada, outros possíveis motivos são a dimensão do reator 

fotocatalítico empregado nos ensaios, bem como o tipo de processo (contínuo). Os autores 

Gondal et al. (2004) e Hameed et al. (2014), apesar de não especificarem o volume do reator, 

observaram a formação de metanol e H2 produzidos em um sistema em batelada com água 

deionizada no estado líquido. Dessa forma, nas suas primeiras análises, realizadas após 10 

minutos do experimento, ambos detectaram tais produtos.  

No presente estudo, por se tratar de um reator com um volume anular de 

aproximadamente 143 mL (desconsiderando o volume ocupado pela tela), na vazão do sistema 

(66,67 mL/min), o seu tempo espacial (τ = 2,14 min) pode não ser o suficiente para a ocorrência 

de uma conversão significativa, ou seja, dentro dos limites de detecção das cromatografias 

aplicadas.  
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5 CONCLUSÃO 

 Durante a fase de testes, constatou-se que o sistema construído é operacional, seguro 

para o operador e livre de vazamentos (estanque); 

 As análises de espectroscopia por reflectância difusa confirmaram que os 

semicondutores utilizados apresentavam valores de energia de bandgap dentro da faixa 

apropriada para o bom desempenho do sistema; 

 Por meio das análises de difração de raios X, constatou-se que os óxidos TiO2, ZnO e 

WO3, possuíam, respectivamente, as seguintes estruturas cristalinas: anatase, hexagonal 

e monoclínica. 

 As análises por MEV-FEG revelaram que a limpeza com ácido clorídrico a 60 ºC não 

apenas promoveu uma remoção efetiva dos contaminantes presentes, como também foi 

capaz de lixiviar parte do ferro presente nas telas de aço inox, resultado em um aumento 

da sua rugosidade superficial; 

 Constatou-se que o tempo de exposição das dispersões ao banho ultrassônico exercia 

grande influência para o TiO2 e WO3 e que o melhor tempo, dentre os investigados, foi 

o de 90 minutos para todos os catalisadores avaliados; 

 Dentre as deposições realizadas nas lâminas de microscópio, o WO3 apresentou um 

maior grau de homogeneidade; 

 Com respeito aos revestimentos em telas de aço inox, apesar das suas particularidades, 

os três fotocatalisadores obtiveram resultados positivos, comprovando a viabilidade da 

metodologia empregada para os fins deste estudo; 

 Embora o sistema tenha se mostrado operante, não apresentou indícios da ocorrência de 

conversão nas condições avaliadas pelo presente trabalho. 
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