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Introdução 

A conversão de monóxido a dióxido de carbono 

(WGSR, “water gas shift reaction”) é um importante 

processo industrial, em que o monóxido de carbono 

(veneno da maioria dos catalisadores metálicos) é 

removido da corrente gasosa, rica em hidrogênio, 

oriunda da reforma de gás natural ou nafta de 

petróleo. Neste trabalho, foi estudado o efeito do 

lantânio sobre as propriedades de catalisadores de 

hematita, visando obter sistemas alternativos para 

essa reação. Foram obtidos sólidos com diferentes 

razões molares (La/Fe= 0,02; 0,08 e 0,2), além de 

hematita pura, pelo método de precipitação, seguido 

de calcinação a 600 
o
C, por 2 h. As amostras foram 

caracterizados por espectroscopia no infravermelho, 

difração de raios X, medida de área superficial 

específica e redução à temperatura programada 

(TPR). Os catalisadores foram avaliados a 1 atm, 

em diferentes temperaturas. 

Resultados e Discussão 

A amostra com o teor mais baixo de lantânio (La-

Fe=0,02) apresentou um padrão típico da hematita 

(JCPDS 87-1166). Aumentando o teor de lantânio 

(La/Fe=0,08) os picos foram alargados, indicando 

uma diminuição da cristalinidade e/ou do tamanho 

de partículas. Este efeito foi mais intenso no sólido 

mais rico em lantânio (La/Fe=0,02) que apresentou 

apenas um halo amorfo. Não foi possível identificar 

a presença das fases contendo lantânio (FeLaO3 e 

La2O3) devido à coincidência de picos com aqueles 

da hematita, em concordância com trabalho anterior 

[1]. A curva de  TPR da hematita pura apresentou 

um pico em 491 °C atribuído à formação da 

magnetita e um pico largo em torno de 866 °C, 

devido à formação de ferro metálico [1]. A presença 

de lantânio deslocou o primeiro pico para 

temperaturas mais baixas, indicando que ele facilita 

a formação da magnetita. Por outro lado, não se 

pode inferir sobre o efeito do lantânio sobre a 

formação do ferro metálico, devido à superposição 

dos processos de redução da magnetita e do óxido 

de lantânio em altas temperaturas. A área superficial 

específica da hematita aumentou com o teor de 

lantânio nos sólidos (Tabela 1).  Devido ao elevado 

raio iônico do lantânio (1,15 Å) quando comparado 

ao raio do íon férrico (0,79 Å), não é provável que 

ele possa penetrar na rede cristalina do óxido de 

ferro; dessa forma, ele deve atuar como espaçador 

na superfície [1]. Todos os catalisadores foram 

ativos na reação de WGSR. A atividade aumentou 

com a presença e o aumento do teor de lantânio, 

devido ao aumento da área superficial específica. 

Os catalisadores mais ricos no dopante (La/Fe= 

0,08 e 0,02) conduziram a conversões similares, 

devido aos valores próximos de áreas superficiais 

específicas.  

 
Tabela 1. Áreas superficiais específicas dos 
catalisadores obtidos. 

 

Conclusões 

Catalisadores baseados em hematita contendo 

diferentes teores de lantânio (La/Fe (molar)= 0,02, 

0,08 e 0,2) podem ser obtidos por hidrólise de 

nitratos metálicos com hidróxido de amônio. Baixos 

teores de lantânio (razão molar La/Fe = 0,02) 

promovem a formação de hematita, enquanto  

quantidades mais elevadas (La/Fe = 0,08 e 0,2) 

originam sólidos amorfos aos raios X. Devido aos 

elevados valores de área superficial específica, 

pode-se concluir que isto se deve à formação de 

pequenas partículas, indicando a ação textural do 

lantânio. Os catalisadores mais ativos foram aqueles 

com razão molar La/Fe = 0,08 e 0,2. 
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