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RESUMO  

Nesse trabalho a oxidação parcial de anilina em fase líquida foi estudada utilizando 

catalisadores baseados em óxidos ou oxihidróxidos de ferro modificados com diferentes teores 

de nióbio. Os materiais sintetizados foram caracterizados por diversas técnicas de 

caracterização como, difração de raios-x (DRX), isotermas de adsorção/dessorção de N2 (BET), 

redução a temperatura programada (TPR), microscopia eletrônica de transmissão (MET), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de fotoelétrons excitados por 

raios-x (XPS). A atividade catalítica dos materiais foi avaliada em reações de conversão de 

anilina. Os dados de DRX confirmam que as fases -FeOOH e -Fe2O3 desejadas foram obtidas 

e através do refinamento de Rietveld sugeriu-se uma substituição isomórfica de Fe3+ por Nb5+ 

na estrutura do óxido ou oxihidróxido. Os dados catalíticos mostraram que a presença do Nb é 

essencial para se obter um catalisador mais ativo para obtenção do azoxibenzeno de maneira 

seletiva. As hematitas em particular têm essa atividade realçada pelo tratamento prévio com 

peróxido de hidrogênio (H2O2 ‒ 35%), que fez com que o tempo de reação para conversão total 

do substrato fosse reduzido de 24 horas para 3 horas. Para os catalisadores baseados em -

FeOOH puro, sem a presença de Nb, a conversão alcançada foi de 60,6% do substrato com 

seletividade a azoxibenzeno de 72%, enquanto que o material contendo 10% em massa de Nb 

converteu o substrato de maneira completa com seletividade à azoxibenzeno de 70% após 24h 

de reação. Para a hematita, -Fe2O3, contendo 0% em massa de Nb a conversão do substrato 

foi de 76,5% e seletividade a azoxibenzeno foi de 33,7%, ao mesmo tempo que para o material 

contendo 10% de Nb e tratado previamente com H2O2 ‒ 35%, a conversão foi de 100,0% e 

seletividade a azoxibenzeno foi de 80,5%. Esses resultados mostram que esses catalisadores se 

mostram ativos para esse tipo de reação e externam a importância da incorporação do Nb5+ para 

conversão da anilina ao produto de interesse azoxibenzeno. Além disso, os dados sugerem que 

há um efeito sinérgico entre o peróxido de hidrogênio e o Nb nos catalisadores que auxiliam na 

interpretação dos resultados. 
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ABSTRACT 

In this study, partial oxidation in liquid phase of aniline was studied using catalysts based on 

iron oxides or oxy-hydroxides doped with different Nb contents. The synthesized materials 

were characterized by various characterization techniques, such as diffraction X-ray (XRD), 

adsorption/desorption isotherms (BET), temperature programmed reduction (TPR), 

transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM) and x-ray 

excited photoelectron spectroscopy (XPS). The catalytic activity of the materials was evaluated 

in aniline conversion reactions. The XRD data confirms that the desired -FeOOH and -Fe2O3 

phases were obtained, and using Rietveld refinement was suggested an isomorphic substitution 

Fe3+ for Nb5+ in the structure of the oxide or oxy-hydroxide. The catalytic data showed that the 

presence of Nb is essential to obtain a more active catalyst to obtain azoxybenzene selectively. 

The hematite in particular has this activity enhanced by a treatment with hydrogen peroxide 

(H2O2 ‒ 35%) still in the synthesis, which caused that the time of reaction of the total conversion 

of the substrate was reduced. For the catalysts based on pure -FeOOH, without the presence 

of Nb, the conversion achieved was 60,6% of the substrate with 72% azoxybenzene selectivity, 

while the material containing 10% by mass of Nb converted the substrate of complete with 70% 

azoxybenzene selectivity. The hematite, -Fe2O3, the material containing 0% by mass of Nb, 

the conversion of the substrate was 76,5% and the selectivity of azoxybenzene was 33,7% at 

the same time as for the material containing 10% Nb and The conversion treatment was 100,0% 

and the selectivity to azoxybenzene was 80,5%. These results show how much these catalysts 

are active for this type of reaction and show the importance of the incorporation of Nb5+ to 

convert the aniline to the desired product, azoxybenzene. 
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1. Introdução 

Atualmente, a catálise está no centro dos processos químicos, desde as mais 

variadas pesquisas acadêmicas até os maiores centros de pesquisa nas indústrias química 

e farmacêutica. Isso se deve ao seu principal papel, o de acelerar reações, visando menor 

gasto de energia. Inúmeros insumos químicos, como medicamentos, combustíveis, fibras 

e polímeros, somente são viáveis sob a ação de catalisadores, que proporcionam reações 

mais acessíveis financeiramente, ambientalmente favoráveis e assim as indústrias de 

maneira geral conseguem suprir as demandas. [1,2] 

Segundo um estudo feito em 2004 pela BASF, somente 15% dos processos 

industriais não envolvem o uso de catalisadores para otimização dos processos.[3] É 

evidente que mais de uma década depois esses números já se alteraram, porém esses dados 

já mostram o quão são promissores o uso de catalisadores para otimização de processos.  

 

Figura 1: Gráficos com os percentuais que envolvem a catálise heterogênea, homogênea e a 

biocatálise[3]. 

A catálise se divide em homogênea, heterogênea e a biocatálise. Nestas divisões 

as pesquisas proporcionam caminhos alternativos com materiais em fases diferentes. 

Assim é possível acompanhar o desempenho de cada catalisador em relação a uma 

obtenção eficiente dos produtos desejados. 

A biocatálise faz uso de novas rotas enzimáticas que proporcionam 

transformações químicas alternativas, sem geração de subprodutos, o que torna o uso da 

técnica muito vantajosa em relação à seletividade. Porém, os altos custos das proteínas 

para as rotas alternativas e também a dificuldade em reutilizar o material ainda são 

problemas recorrentes para pesquisadores que trabalham com as rotas biocatáliticas. 

[2,4,5]  
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A catálise homogênea é realizada com reagentes (substratos) e catalisadores na 

mesma fase, geralmente, líquidos. Dentre muitas vantagens, está a total disponibilidade 

dos sítios ativos do catalisador e a alta seletividade que esses catalisadores alcançam, 

além da facilidade em otimizar os sistemas, apenas com mudanças de ligantes e metais 

no meio catalítico. Apesar de muito bem referenciada no meio acadêmico, a catalise 

homogênea enfrenta alguns problemas, como a dificuldade de separação do catalisador 

dos produtos reacionais. Mesmo com diversas técnicas para remoção (cromatografia, 

destilação e extração), para a indústria farmacêutica, isso ainda não é o suficiente devido 

ao rigor maior em relação à pureza.  

Todos esses problemas criam barreiras, sejam econômicas, visto que há um maior 

gasto de reagentes e energia, sejam ambientais, pois não recuperando material para 

reutilização acaba-se gerando mais resíduos, contrariando os princípios da química 

verde.[1,5,6]  

Para a solução em relação aos catalisadores homogêneos, diversos pesquisadores 

traçaram novas estratégias e desenvolveram novas pesquisas com catalisadores em fases 

diferentes dos substratos. A catálise heterogênea utiliza catalisadores no estado sólido e 

o substrato no estado líquido ou gasoso. Assim como as outras áreas, ela é muito 

complexa, pois exige um amplo conhecimento da síntese do catalisador, das 

caracterizações do material (estrutural, superficial e morfológica), dos mecanismos 

reacionais envolvendo os catalisadores, a conversão dos substratos e a seletividade na 

qual os produtos são formados. Além disso, o catalisador heterogêneo é mais facilmente 

separado do meio reacional para posterior reaproveitamento em uma nova reação, o que 

a torna economicamente vantajosa e ambientalmente amigável. [8]  

Com algumas desvantagens em relação aos outros tipos de catálise, como menor 

atividade e seletividade do catalisador, menor reprodutibilidade e também uma cinética 

mais complexa, a catalise heterogênea, economicamente falando, tem um movimento 

financeiro elevado. No ano de 2010, o valor de mercado desses catalisadores se 

aproximava dos 29 bilhões de dólares e mesmo com a atual crise financeira mundial a 

expectativa é de um aumento de 7% no valor de mercado em cinco anos.[9] Outro fator 

determinante para catálise heterogênea é o atendimento aos princípios da química verde, 

gerando reações mais limpas, menor produção de resíduos e subprodutos, assim tornando-

a mais apta para os estudos e trabalhos relacionados. [8,9] Existem vários tipos de 
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estruturas de catalisadores heterogêneos, como os catalisadores mássicos, os suportados 

e os catalisadores que podem estar modificados e dopados. Com isso, vários estudos com 

uma ampla gama de materiais para diversos tipos de reações estão sendo realizados, como 

catalisadores bimetálicos à base de ouro para oxidação de CO[11], poliometalatos para 

dessulfurização de combustíveis[12],  biorresíduos de biomassa para produção 

sustentável de biodiesel[13] e etc.  

Catalisadores com características promissoras são os óxidos de ferro. Como já é 

muito bem reportado pela literatura, o ferro é um dos componentes mais presentes na 

crosta terrestre, com uma massa estimada em torno de 5%[14], e na grande maioria das 

vezes está presente na forma de óxidos ou oxihidróxidos. Essa versatilidade encontrada 

nos óxidos de ferro muito se dá pelas estruturas cristalinas que eles podem assumir, sendo 

bem definidas estruturalmente ou menos organizadas e com variadas morfologias que 

podem influenciar diretamente na aplicação escolhida para os materiais.  

Isso, além do baixo custo de síntese, se torna uma enorme vantagem em relação a 

outros materiais, devido aos tratamentos que essas estruturas podem ser submetidas, 

como o processo de dopagem, modificação, formação de compósitos e etc. Atualmente, 

diversas são as aplicações dos óxidos de ferro. A Figura 2 ilustra bem essa afirmação, 

pois há materiais baseados em óxidos de ferro aplicados em várias áreas de estudo.[15]  
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Figura 2: Multidisciplinaridade das aplicações baseadas em óxidos e oxihidróxidos de ferro.[15] 

Um metal que vem ganhando destaque em catálise é o nióbio (Nb). O Brasil é o 

maior detentor das reservas de nióbio do mundo com 98% das reservas[16] e isso justifica 

o crescente interesse nas suas propriedades e aplicabilidades. Indústrias do setor 

aeroespacial, automobilística e de equipamentos médicos vêm aumentando 

consideravelmente o uso do nióbio incorporado nos materiais devido às características 

proporcionadas pelo nióbio nesses materiais.[17]  

Além disso, o nióbio é um promissor dopante em materiais com estruturas bem 

definidas, visto que os átomos de Nb5+ (64 pm) substituem de maneira efetiva átomos 

com raio semelhante, como por exemplo, átomos de Fe3+ (65 pm) presentes nos óxidos 

de ferro, melhorando algumas propriedades desses materiais, como aumento do poder de 

oxidação, seletividade e outras características interessantes. 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias e avanços industriais ocorrendo 

pelo mundo, a atenção para o meio ambiente vem se tornando prioridade no meio 

científico. Uma vez que as indústrias são as principais responsáveis pela poluição ao redor 

do planeta (solo, ar e águas), elas tendem a atender todas as necessidades da sociedade 

moderna que continuamente se torna mais dependente de novas tecnologias. Alguns anos 

atrás, pouca era a preocupação em relação às consequências que todo o progresso poderia 
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trazer. Porém, nos dias atuais as grandes indústrias, mesmo que pouco, já se mobilizam 

para controlar resíduos tóxicos ou subprodutos que contém compostos poluentes como os 

heterocíclicos de enxofre e nitrogênio que são os mais promissores poluentes 

atmosféricos, devido à liberação de seus óxidos. Esses mesmos compostos em destaque 

para os nitrogenados, também podem ser excelentes precursores para moléculas com alto 

valor agregado, pois são moléculas que se convertem em compostos de interesse da 

indústria para a produção de combustíveis, corantes, perfumes, produtos farmacêuticos, 

dentre outras aplicações.[18]  

A anilina é um composto nitrogenado, que pode ser um poluente proveniente de 

resíduos industriais e nocivos à saúde humana [18,19]. Porém, seus principais produtos 

derivados, especialmente nitrobenzeno, nitrosobenzeno, fenilhidroxilamina, 

azoxibenzeno e azobenzeno, podem ter grande importância para a indústria. Estes 

compostos têm um alto valor agregado porque são importantes intermediários de síntese 

utilizados em diversos produtos industriais valiosos. Além disso, a dificuldade de obtê-

los justifica a pesquisa por rotas alternativa de síntese  desses produtos.[21] 

Tabela 1: Propriedades físicas da Anilina [18] 

Propriedades Valores 

Formula Química C6H5NH2 

Peso Molecular 93.12 kg/kmol 

Estado físico Oleoso 

Densidade 1.022 g/cm3 

Viscosidade 4.47 cP(20ºC) 

Solubilidade em água 3.66 wt% (25ºC) 

Temperatura de ebulição 

Temperatura de solidificação 

Ponto de inflamação 

184.4 ºC 

-6.2ºC 

70.0ºC 

 

Por isso, no desenvolvimento desse trabalho, o óxido Hematita – -Fe2O3 e 

oxihidróxido de ferro, Ferrroxita – -FeOOH puro ou modificado com diferentes teores 

em massa de Nb, foram utilizados como catalisadores para conversão de anilina a 

azoxibenzeno em fase líquida. 
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2. Objetivos  

2.1. Objetivo Geral 

Desenvolver catalisadores a base de -FeOOH e -Fe2O3 puro ou modificado com 

diferentes teores em massa de Nb para uso na conversão seletiva de anilina a 

azoxibenzeno, via oxidação. 

2.2. Objetivos Específicos  

 Sintetizar catalisadores a base de -FeOOH ou -Fe2O3 puro e modificado com 

diferentes teores em massa de Nb; 

 Caracterizar os catalisadores sintetizados por diferentes técnicas físico-químicas; 

 Avaliar a eficiência dos catalisadores preparados na conversão de anilina em 

azoxibenzeno. 

 Avaliar a influência das condições reacionais como: tempo, quantidade de 

peróxido de hidrogênio e solvente. 

3. Revisão Bibliográfica 

3.1. Óxidos de Ferro 

Até os dias atuais, são conhecidas 16 diferentes formas de óxidos e oxihidróxidos 

de ferro que são referenciados como óxidos de ferro. São eles: goetita (FeOOH), 

akaganeíta (FeOOH), lepidocrocita (FeOOH), Schwertmannite 

(Fe16O16(OH)y(SO4)z.nH2O, ferroxitaFeOOH), ferridrita (Fe5HO8.4H2O), bernalita 

(Fe(OH)3), ’FeOOH, Fe(OH)2, FeOOH (altas pressões), ferrugem verde, hematita 

(Fe2O3), magnetita (Fe3O4)(FeII Fe4
III O4), maghemita (Fe2O3), -Fe2O3, -Fe2O3 e 

Wustita (FeO).[15]  

A estrutura cristalina dos óxidos de ferro consiste de um empacotamento de ânions 

uma vez que o raio dos ânions O2- (0,14 nm) e OH- são maiores que do cátion (Fe3+ = 

0,065 nm e Fe2+=0,082 nm), usualmente em estruturas compactas (hexagonal ou cúbica 

de face centrada) com os interstícios sendo parcialmente ocupados por íons de ferro 2+ 

ou 3+ com coordenação octaédrica e, em alguns casos, coordenação tetraédrica. As 

diferenças nas estruturas dos óxidos de ferro está no modo de como as unidades básicas, 

Fe(O, OH)6 ou Fe(O)4 estão arranjadas. Todas as ligações do Fe vêm acompanhadas por 

ligantes como OH e/ou O. Em casos mais específicos, pequenas quantidades dos ânions 
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Cl-, SO4
2- e CO3

2- estão presentes e participam do arranjo estrutural dos óxidos.[15]  Isso 

proporciona aos óxidos de ferro características interessantes, como baixa solubilidade, 

propriedades magnéticas, baixa toxicidade, possibilidade de substituição parcial de íons 

(modificação) de ferro por outros cátions metálicos, com o objetivo de melhorar 

propriedades de interesse.[15]  

A maioria dos óxidos de ferro pode apresentar alta cristalinidade (ferridrita e 

Schwertmannite são exceções). Todavia, o grau de ordenamento estrutural e o tamanho 

do cristal dependem das condições de preparação.  Embora as sínteses desses óxidos 

sejam bem estabelecidas, pouco se sabe sobre os detalhes dos mecanismos de obtenção, 

isso devido à alta complexidade onde nem todos os pontos são compreendidos ou não 

foram estudados. Basicamente, todos os óxidos de ferro podem ser obtidos por meio de 

cinco procedimentos: 

 (1) Hidrólise de soluções salinas de Fe(II) a várias temperaturas e valores de pH’s; 

 (2) Reações de dissolução e re-precipitação dos sais de ferro; 

 (3) Oxidação das soluções de Fe(II), seguido por hidrólise; 

 (4) Transformação térmica de fases sólidas no estado seco ou em soluções; 

 (5) Decomposições térmicas, para que ocorram as mudanças de fases das 

estruturas. 

No diagrama a seguir (Figura 3), mostra-se basicamente como ocorre à obtenção 

de cada óxido em específico. Destaque para alguns que são intermediários de reação 

como, por exemplo, a ferridrita, que possui uma baixa cristalinidade, e é muito instável 

com o aumento da temperatura. Em uma única etapa pode ser convertida em hematita, 

um dos óxidos de ferro mais estáveis cujas características já são bem estudadas na 

literatura[15]. 
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Figura 3: Diagrama de obtenção de alguns óxidos de ferro a partir de íons Fe2+ e Fe3+. [22] 

Devido a essa variedade de sínteses e as diversas estruturas descritas por Cornell 

e Schwertamnn[22], vários pesquisadores começaram a testar a inserção de cátions 

metálicos ou terras raras na rede cristalina desses óxidos. Petran et. al.(2018) testaram 

uma síntese de suas amostras de óxidos de ferro magnéticos inserindo nos sítios 

octaédricos Eu e Gd[23], Shafazila e colaboradores (2017), estudaram a redução da 

Fe2O3/Cr (3%) via redução à temperatura programada (TPR) e monitoramento por 

difração de raios X[24], Rangel et. al. (2017)  sintetizou hematita dopada com diversos 

teores de Lantânio e acompanhou a atividade desse catalisador para reações de 

deslocamento gás-água (Water Gás Shift Reaction - WGSR)[25], esses resultados ainda 

foram comparados hematitas dopadas com Cr, material já utilizado nas WGRS. Tresintsi 

et. al. (2014), também dopou amostras de -FeOOH com manganês para avaliar a 

remoção de arsênio (As3+ e As5+).[26] Além dessas, várias outras dopagens em óxidos de 

ferro foram realizadas como manganês[27], cério[28], zinco[29], mostrando a 
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importância dos óxidos de ferro, sendo materiais versáteis, de baixo custo, fácil síntese e 

promissores para reações catalíticas, gerando rotas alternativas e mais baratas. 

 -FeOOH  

A ferroxita ou fase do oxihidróxidos de ferro, é um mineral pouco comum, que 

tem sua estrutura de coordenação baseada em um empacotamento hexagonal formado por 

octaedros de coordenação Fe-O.[30] Como suas características principais, estão suas 

estruturas já bem estudadas e seu magnetismo à temperatura ambiente. Esse magnetismo 

é intrigante, pois de acordo com a literatura, depende diretamente do tamanho e formas 

que o cristalito assume.[31–33] 

Por isso, até nos dias de hoje são relatadas novas sínteses para esse oxihidróxido, 

visando a obtenção das partículas e nano partículas, com a forma controlada, pois isto 

pode influenciar diretamente nas propriedades do material obtido. 

Figura 4: Célula unitária da fase -FeOOH. (Fonte: Próprio autor) 

São reportadas na literatura várias aplicações do -FeOOH. Na área biomédica 

devido seu potencial de liberação controlada de calor quando sob efeito de campo 

magnético externo, auxiliando em tratamento de células cancerosas.[34] Esse mesmo 

material nanoestruturado, (-FeOOH), é também considerado um promissor 

fotocatalisador para produção de H2 a partir da clivagem da molécula de água, devido as 

propriedades promissoras para esse sistema, como alta área superficial para contato com 

a água, sua lenta recombinação de par elétron/buraco devido ao material nanoparticulado 

e seu baixo band gap (2,2 eV), que é pequeno suficiente para absorção de luz visível e 

grande o necessário para promover a separação da água.[33] Porém não há relatos sobre 
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a reação de oxidação de anilina utilizando esse material ou outro óxido de ferro 

semelhante. 

 -Fe2O3 

A hematita é o óxido de ferro termodinamicamente mais estável conhecido, isso 

porque as transformações de vários outros óxidos e oxihidróxidos de ferro levam a sua 

formação.[15] Ela cristaliza no sistema cristalino trigonal com parâmetros de célula 

unitária hexagonal a = 5,038 Å e c = 13,772 Å. Sua estrutura é baseada no empacotamento 

hexagonal de íons O2-, com Fe3+ ocupando dois terços dos sítios octaédricos.[35] Ela pode 

ser preparada de diversas formas, por diferentes métodos de sínteses apresentando 

propriedades para inúmeras aplicações(catalisadores, fotocatalisadores, pigmentos, 

fotoanôdo).[35–38] 

Uma propriedade interessante da hematita é sua grande afinidade por íons 

metálicos, que podem ser incorporados no retículo cristalino, afim de alterar 

significativamente suas propriedades físico químicas e melhorando o comportamento 

desse material de acordo com interesse. Já são inúmeros cátions incorporados na estrutura 

da hematita segundo relatos da literatura[39]. Alguns estudos mais recentes relatam a 

incorporação de U3+/Pb2+ na rede cristalina com as comprovações através das 

caracterizações[40], Chae et. al. relatam o uso de um método inovador utilizando hematita 

dopada com Ti4+ para melhorar a separação de carga e as propriedades de transporte na 

separação fotoeletroquímica de água para produção de hidrogênio[41], mostrando que 

mesmo já sendo um material muito estudado na literatura, ainda continua sendo um 

material promissor nas mais inovadoras pesquisas. 

3.2. Nióbio (Nb) 

Já o nióbio (Nb), cristaliza em uma rede cúbica de corpo centrada e possui 

propriedades gerais interessantes, como boa condutibilidade térmica, alta resistividade 

elétrica, alta resistência a corrosão. Além disso, possui propriedades de 

supercondutividade e também uma particularidade que interessa diretamente no nosso 

trabalho que é a alta afinidade e energia de ligação ao oxigênio, onde este se encaixa nos 

interstícios octaédricos, alterando significativamente as propriedades no composto.[42] 

Para reações catalíticas heterogêneas o nióbio e seus óxidos apresentam acidez de 

Brönsted e Lewis[43] e também é relatado como um oxidante  formando grupo do tipo 

peroxo. Do ponto de vista tecnológico, a capacidade de existência do grupo peroxo 
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[NbO2] na estrutura cristalina do Fe é interessante, pois  na teoria o poder de oxidação do 

material seria amplificado.[43–45] 

 

Figura 5: Grupos peroxo-niobio (a) e oxihidróxido de nióbio (b) que podem formados na superfície do 

material a partir da modificação com Nb[46]. 

Além das propriedades já citadas, várias são as aplicações do nióbio como 

promotor essencial de um processo, como na desidrogenação, desidratação, hidratação, 

polimerização. Ainda assim, com essa vasta gama de estudos, sua química não é tão 

dominada em relação a outros metais.[47] Ainda que o uso do nióbio e seus óxidos esteja 

aumentando nos últimos anos para todas essas aplicações, não há relatos da espécie como 

dopante em óxidos ou oxihidróxidos de ferro para obtenção de azoxibenzeno via oxidação 

parcial de anilina em fase líquida. 

3.3. Oxidação de Anilina 

A oxidação de anilina em fase líquida, para geração de seus produtos principais, 

necessita de condições favoráveis, catalisadores ativos e um agente oxidante que seja 

ambientalmente amigável. Apesar de ser uma reação simples, não há um grande número 

de trabalhos relatados na literatura.  Porém nos últimos anos, houve um aumento 

considerável de pesquisadores que demonstraram interesse em realizar e otimizar essa 

reação para obtenção dos produtos provenientes desta reação.  

Na Figura 6, é apresentado um esquema geral, simplificado, das etapas que 

envolvem a oxidação de anilina. Na Figura 6 estão dispostos os três principais produtos 

de oxidação, fenilhidroxilamina, nitrosobezeno e nitrobenzeno e os dois produtos de 

condensação azoxibenzeno e azobenzeno que podem se formar no meio reacional, devido 

às reações competitivas. 
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Figura 6: Mecanismo de oxidação da anilina a seus produtos principais. (Fonte: próprio autor) 

Atualmente há um grande número de agentes oxidantes utilizados em reação de 

oxidação como, por exemplo, peróxido de hidrogênio (H2O2), terc-butil-hidroperóxido 

(C4H10O2), oxigênio molecular (O2), ozônio (O3) dentre outros. O mais economicamente 

viável e um dos que apresenta menor periculosidade é peróxido de hidrogênio. Com alto 

potencial de oxidar uma grande variedade de substratos em condições normais de 

temperatura e pressão, sua degradação ainda gera água e oxigênio, subprodutos 

ambientalmente amigáveis. A geração de espécies oxidativas (OH-, OH•, 𝑂2
−

 e 𝑂2
2−) pela 

interação do peróxido com a superfície do catalisador, é o fator que determina se o 

catalisador terá uma atividade oxidativa ou não, para esses tipos de reações.[47–49]  

 Devido as propriedades distintas dos metais em relação a transferência de elétrons, 

muitos deles, como ferro aumentam desempenho na ativação do peróxido. O ferro gera 

hidroxilas com alta reatividade, e a mesma é denominada reação Fenton, pela interação 

Fe3+, Fe2+/H2O2.[48,49] 

𝐹𝑒(𝑎𝑞)
2+ + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒(𝑎𝑞)

3+ + ∙ 𝑂𝐻 +  𝑂𝐻−  (1) 

𝐹𝑒(𝑎𝑞)
3+ + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒(𝑎𝑞)

2+  ∙ 𝑂𝑂𝐻 +  𝐻+ (2) 
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Na catálise homogênea e heterogênea, vários autores têm mostrado interesse nessa 

reação de oxidação da anilina em fase líquida. Blahá et. al. (2017) estudaram a oxidação 

de anilina utilizando vários oxidantes inorgânicos, persulfato de amônia [(NH4)2S2O8], 

sulfato de cério [Ce(SO4)2], dicromato de potássio K2Cr2O7, cloreto ferro III [FeCl3] e 

nitrato de prata [AgNO3] e fez monitoramento via espectro de infravermelho, sobre os 

produtos resultantes de cada catalisador utilizado.[50]  

Na Tabela 2, são apresentados diversos catalisadores que já foram utilizados para 

esse tipo de reação com algumas informações como, conversão, temperatura e tempo de 

reação. 

Tabela 2: Catalisadores com maiores conversões já estudados na conversão de Anilina 

Catalisador Conversão

(%) 

Solvente Temperatur

a (ºC) 

Tempo 

(h) 

Referência  

Nb2O5 90 CH3CN 50 24 [21] 

CuCr2O4 78 1,4-dioxano 70 10 [51] 

RuTi9ZrO20 88 - 180 5 [52] 

Si/Co 100 CH3CN 100 8 [53] 

Ag/WO3 87 CH3CN 25 24 [54] 

PhCOF3 99 CH3CH2OH 25 18 [55] 

Ni/G 100 CH3CH2OH 25 2 [56] 

Co-NG                        100 - 25 0,16 [57] 

Au/CeO2 98 C6H5CH3 100 24 [58] 

Ti-PILCs (TiO2) 54 CH3OH 27 8 [59]  

Cu-CeO2 95 CH3CN 70 6 [60] 

TS-1 24 CH3CN 80 5 [61] 

TM-40(Si-Ti) 100 CH3OH 50 3 [62] 

TS-1 95 CH3Cl 70 1 [63] 

Au-TiO2 100 C6H5CH3 100 22 [64] 

H3PW12O40 91 CH2Cl2 25 0,5 [65] 

CNT’s 5 CH3CN 25 >0,5 [66] 
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Nota-se por essa Tabela 2, que diversos são os materiais e as condições utilizadas 

para realizar a oxidação de anilina, realçando a importância dessa reação. Ghosh et. al. 

(2015) utilizaram um catalisador nanoestruturado 2,5%Ag/WO3 para oxidação de anilina 

à azoxibenzeno, alcançando uma conversão de 87% do substrato e seletividade de 91% à 

azoxibenzeno. Além do catalisador dopado, outros materiais foram testados na oxidação 

da anilina como, Agcom, WO3
com apresentando baixos valores de conversão, 3,2%e 4,8%, 

respectivamente. Pérez et. al. testaram oxidação da anilina com catalisadores Au/CeO2 e 

Au/PSt variando a quantidade de Au como dopante dos catalisadores. Pérez e seus 

colaboradores, constataram que o aumento na massa do dopante Au de 0,5% para 2% 

m/m em seus catalisadores inibia a conversão do substrato, de 100% para 31% utilizando 

0,5% Au/CeO2 e 2% Au/CeO2, respectivamente, em 10 horas de reação. Além disso, 

houve uma queda significativa na sua seletividade, de 93% para 74% ao azobenzeno. O 

que expõe um efeito negativo em relação a presença do dopante no catalisador.  

Cada catalisador para essa reação age de maneira única, o que pode ser observado 

pelas colunas de conversão em relação ao tempo gasto de cada material citado na Tabela 

2. Utilizar catalisadores de baixo custo e otimizar condições como tempo e temperatura, 

afim de se conseguir uma alta seletividade e máxima conversão, seria o ideal para se 

adequar de acordo com princípios pregados pela química verde. 

 Azoxibenzeno 

O azoxibenzeno é um composto pertencente à um grupo de compostos com 

características promissoras para aplicação em materiais. Ele é metaestável, que o torna 

ainda mais oneroso do que produtos finais provenientes das reações catalíticas.[53] 

Algumas de suas propriedades físicas e químicas estão dispostas na Tabela 3. 

Tabela 3: Características físico-químicas do Azoxibenzeno[59] 

Propriedades Valores 

Formula Química C12H10N2O 

Peso Molecular 198,225g/mol 

Estado físico Oleoso 

Densidade 1,159 g/cm3 

Solubilidade em água 1% m/m (20ºC) 

Temperatura de ebulição 

Temperatura de fusão 

130 ºC 

36 ºC 
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Além disso, o azoxibenzeno é essencial para produção de reagentes analíticos, 

inibidores de polimerização, corantes, estabilizadores químicos e devidos suas 

propriedades líquidos-cristalinas, é um material considerado primordial para dispositivos 

eletrônicos.[67] 

Como materiais utilizados diretamente para obtenção de azoxibenzeno, além Si-

Co[53] citado anteriormente, Hou et. al. (2017) utilizaram para reação, aglomerados de 

Ni/Ni+ estabilizados em céria, no tempo de 80 minutos à uma temperatura de 80 ºC 

alcançando uma conversão do substrato de 99% e uma seletividade de 92% ao 

azoxibenzeno via redução do nitrobenzeno.[68] 

N
+

N

O
-

 

Figura 7: Molécula metaestável de azoxibenzeno. 

O fato de se conseguir obter um produto como azoxibenzeno, com alto valor 

agregado e com um baixo investimento utilizando materiais alternativos, é uma 

justificativa plausível para pesquisas na área. 

4. Materiais e Métodos  

4.1. Sínteses dos Catalisadores  

  Síntese do -FeOOH 

A síntese da fase  do oxidróxido de ferro, foi realizada de acordo com 

procedimento descrito por Pereira et. al. [33] e Chagas et. al.[34]. A síntese se inicia 

fazendo uma solução de 200 mL contendo 5,5604 g de Fe(SO4)2(NH4)2.6H2O onde foram 

adicionados 200 mL de uma solução de NaOH 2 mol L-1, resultando um precipitado 

verde. Rapidamente, 5 mL de H2O2 30% foram adicionados, sob agitação constante. 

Imediatamente um precipitado marrom avermelhado é formado, indicando a presença de 

δ-FeOOH. O material obtido foi lavado com água destilada e um imã foi utilizado para 

segurar as partículas magnéticas obtidas, diminuindo maiores perdas do material.
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  Síntese das nanopartículas de δ-FeOOH dopadas com Nióbio  

Para obtenção dos oxihidróxidos de ferro modificados com nióbio, 31,36g de 

Fe(SO4)2(NH4)2.6H2O, foram dissolvidos em 70 mL de água destilada (ultrapura). 

Adicionou-se então 130 mL de uma solução de etanol contendo 0,54, 1,08 e 2,16g de 

NbCl5 proporção para obter os materiais com 2,5, 5 e 10% em massa de Nb, 

respectivamente. Em cada um dos materiais foram adicionados 100 mL de uma solução 

de NaOH 5 mol.L-1, formando um precipitado verde em consequência da adição dessa 

base. Em seguida, foram adicionados 20 mL de H2O2 (30% v/v) sob agitação constante. 

Os produtos obtidos foram nomeados 0% em massa de Nb (0% m/m Nb), 2,5% em massa 

de Nb (2,5% m/m Nb), 5% em massa de Nb (5% m/m Nb) e 10% em massa de Nb (10% 

m/m Nb), respectivamente, de acordo com a proporção estimada de Nb em cada material. 

 

Figura 8: Células unitárias da -FeOOH dopadas com diferentes quantidades de Nb5+ 

 Sínteses da -Fe2O3 

As hematitas (-Fe2O3) foram sintetizadas pelo método de co-precipitação do 

hidroxoacetato de ferro III.  Foram preparados 85 mL de solução de Fe(NO3)3.6H2O (1,7 

mol.L-1) e colocados sob agitação. Em seguida, foram adicionados 100 mL de de NH4OH 

concentrado e 60 mL de água destilada deixados em agitação por 15 minutos. Após o 

tempo determinado, a mistura foi centrifugada (1800 rpm) durante 5 minutos. O 

sobrenadante foi descartado, e o precipitado formado foi lavado com uma solução de 

CH3COONH4 (2,6 M). Após a lavagem, o material foi novamente centrifugado, onde o 

sobrenadante foi descartado e o precipitado seco em estufa (80º) por 24 horas. 

Posteriormente, esse material foi levado a um forno tubular sob atmosfera de O2 (100 

mL.min-1), e as hematitas foram obtidas através de uma rampa com uma taxa de 

aquecimento de 10ºC/min até 500ºC, onde permaneceu por 30 minutos a essa 

temperatura. 
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  Síntese das -Fe2O3 dopadas com Nióbio e tratadas com H2O2 

Para o preparo da amostra dopada, foi feito o mesmo procedimento descrito no 

item 4.1.3, porém foram adicionadas soluções com o cátion dopante.  Em 85 mL de 

solução de Fe(NO3)3.6H2O (1,7 mol.L-1) foram adicionados 40 mL de uma solução de  

[NH4NbO(C2O4)(H2O)](H2O)n  0,90 mol.L-1. Foi utilizada a mesma rampa de 

aquecimento para obtenção das hematitas, aquecendo até 500ºC, a com a taxa de 

aquecimento de 10ºC por minuto e a permanência de 30 minutos a 500ºC. Esse 

procedimento foi realizado sob atmosfera de O2 purgada à 100mL.min-1. Parte do material 

modificado ainda foi submetido ao tratamento com peróxido de hidrogênio.  Este 

tratamento foi realizado adicionando 100 mg de catalisador, 10 mL de H2O2 (30% v / v) 

e 50 mL de H2O destilada, deixando-os em contato por 30 min. Logo após, o material foi 

filtrado a vácuo, lavado com água destilada e seco em estufa por 24 horas a 100 ° C. 

4.2. Caracterizações 

 Análises Químicas 

O Teor de Nb nas amostras foram determinados por espectrometria de emissão 

óptica por plasma – ICP OES (Inductively Coupled Plasma Optical Emission 

Spectrometry), equipamento modelo Spectro Modula, e por absorção atômica com forno 

de grafite, em um equipamento Hitachi Z8200. O teor de ferro total foi determinado por 

titulação com K2Cr2O7.  

 Difrações de Raios X 

Para identificação das fases cristalinas presentes, foi utilizado difratômetro de 

raios-X (DRX), modelo RIGAKU GEIGERFLEX, método do pó, radiação de CuKα (λ = 

1.5418 Å), tensão de 32,5 kV e corrente de 25,0 mA. A varredura foi feita no intervalo 

de 20-70° (2θ), a 1°(2θ) min-1. Um refinamento estrutural de Rietiveld, foi realizado 

usando-se o programa FULLPROF 2010, para estimativa dos parâmetros estruturais dos 

materiais preparados. 

 Isotermas de Adsorção/Dessorção de N2 (BET) 

A textura dos materiais foi caracterizada por adsorção/dessorção de nitrogênio a -

196 ºC, usando-se o equipamento AUTOSORB Quantachrome. Para isso, a amostra foi 

previamente tratada a 100 °C sob fluxo de nitrogênio, por três horas. A distribuição de 

tamanho de poros foi calculada a partir da isoterma, usando-se o modo BJH. A área 
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superficial específica foi calculada utilizando a equação BET na região de baixa pressão 

relativa (p/po = 0,200). 

 Espectroscopia Mössbauer  

A espectroscopia Mössbauer (EM), desenvolvida por cientista Rudolph L. 

Mössbauer, tem como fenômeno físico a absorção ressonante para energias relacionadas 

a transições entre estados nucleares quando as energias de recuo do núcleo emissor e do 

núcleo absorvedor podem ser desprezadas. Para estudos estruturais, essa técnica tem 

grande importância devido às informações que ela pode oferecer como dados 

cristalográficos químicos e magnéticos da matéria condensada. 

A determinação das energias de ressonância possibilita a investigação dos níveis 

de energia nucleares e de como suas interações fundamentais afetam esses níveis. As 

principais interações que o espectro de Mössbauer pode investigar são as de dipolo 

magnético (efeito Zeeman nuclear), as de monopólio elétrico (desvios isoméricos) e a 

interação de quadrupolo elétrico. Essas interações refletem o ambiente físico à volta do 

núcleo, resultando os campos magnéticos e elétricos. [53] 

Os espectros Mössbauer foram coletados com a amostra a 298 ou a 110 K 

(criostato de banho, com nitrogênio líquido), em um espectrômetro convencional de 

transmissão com aceleração constante, CMTE modelo MA250 e uma fonte de 20 mCi 

de 57Co, em matriz de ródio. A massa da amostra para a medida foi estimada para conter 

ferro na proporção de 10 mg cm-2. Os deslocamentos isoméricos são expressos em 

relação ao Fe, padrão também usado para a calibração da escala de velocidade Doppler. 

Os dados coletados foram ajustados por um algoritmo dos mínimos quadrados, com uso 

do programa de computador NORMOS 901. 

 Redução à Temperatura Programada (TPR) 

A análise de redução à temperatura programada foi realizada utilizando-se um 

equipamento ChemBET TPR/TPD Chemisorption Analyzer (Quantachrome 

Instruments), usando-se 20 mg de amostra sob fluxo de 25 mL.min-1 de 5% H2/N2, com 

um detector TCD (Detector por Condutividade Térmica), para monitorar-se o consumo 

de hidrogênio. As amostras foram aquecidas de 25 ºC a 1000 ºC a uma taxa de 10 ºC min-

1. 
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 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

A distribuição de tamanho de partículas dos materiais foi obtida por microscopia 

eletrônica de transmissão. As imagens por microscopia eletrônica de transmissão foram 

obtidas em um equipamento JEM 2000EXII. 

 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As imagens das amostras foram obtidas em um microscópio eletrônico de 

varredura TESCAN, modelo VEGA LHM disponível no Laboratório Multiusuário de 

Microscopia Avançada (LMMA) / UFVJM. O preparo das amostras para análise deu-se 

pela deposição do material em uma fita de carbono, seguida de uma metalização com 

ouro, utilizando um metalizador modelo Q150RS (Quorum Technologies Ltda., Reino 

Unido) afim de melhorar a condutividade da amostra frente ao equipamento. 

 Espectroscopia de Fotoelétrons excitados por Raios X 

Análises da superfície química foram realizadas em um equipamento de 

Espectroscopia de Fotoelétrons (XPS) K-Alpha (Thermo Fisher Scientific, Reino Unido) 

usando raios X AlKα, vácuo >10-8 mbar e compensação de carga durante as medições. 

Foi utilizada para pesquisa uma resolução de 1 eV com 5 varreduras para os espectros, 

enquanto os espectros de alta resolução foram registrados com resolução de 0,1 eV e 50 

varreduras. A energia de ligação foi referenciada ao pico C 1s a 284,8 eV. A análise dos 

dados foi realizada utilizando o software CasaXPS. 

4.3. Testes Catalíticos  

A oxidação de anilina em fase líquida foi realizada em um reator de batelada (10 

mL) com temperatura controlada a 25 ºC em banho de óleo em agitador magnético. Ao 

reator foram adicionou-se 10 mg do catalisador, 3,0 mL de diferentes solventes, 0,10 mL 

de anilina – SYNTH, e por último, peróxido de hidrogênio, H2O2 – 35% v / v – NEOM 

(0,25 – 1,0 mL). Em relação aos solventes, foram utilizados acetonitrila, metanol, etanol, 

1-propanol e 1-butanol – SYNTH. Após o tempo pré-estipulado (1, 1,5, 2, 3, 6, 12, 24 e 

36h), a reação era interrompida e o meio reacional submetido à centrifugação (Fanem 

Centrífuga 206 BL) por cinco minutos (3000 rpm) para separação da fase líquida do 

catalisador. E então dilui-se uma pequena alíquota da fase líquida (50µL) em clorofórmio 

(950 µL) e em seguida injetou-se no cromatógrafo de gás para análise. A análise foi 

realizada no cromatógrafo de gás (Shimadzu, GC-2010 Plus Tracera) equipado com uma 

coluna capilar Shimadzu SH-Rtx-5 e um detector de ionização por descarga de barreira 



Catalisadores baseados em Óxidos e Oxihidróxidos de Fe modificados com Nb: Obtenção de Azoxibenzeno via Oxidação de Anilina em 

fase Líquida  

29 

 

(Shimadzu AOC-21i BID). As reações também foram padronizadas e realizadas em uma 

incubadora refrigerada com agitação, (modelo TE-421 TECNAL) para averiguação dos 

efeitos de agitação nessa reação. Após as reações os passos foram seguidos conforme 

descrito no parágrafo acima. 

A conversão e a formação dos produtos provenientes da anilina, foram 

quantificadas com uma curva de calibração externa, obtidas pela injeção desses produtos 

puros com concentrações conhecidas. O cálculo de conversão da anilina, foi definido por:  

Conversão (%) =  
mols de subtrato convertidos

mols do substrato inicial
× 100 (3). 

 

Enquanto que obteve-se a seletividade dos produtos utilizando a seguinte 

expressão:  

Seletividade (%)  =  
mols do produto formado

mols de substrato convertido
× 100 (4).[69] 

5. Resultados e Discussões 

5.1. -FeOOH 

 Análises Químicas 

 Os teores de Fe e Nb dos materiais foram analisados por ICP-OES. Os dados do 

material puro e modificados estão na Tabela 4. Os cálculos para quantidade de Nb para 

as modificações foram feitos levando em conta a quantidade de átomos de Fe. 

Tabela 4: Análise do teor de Fe e Nb via ICPOES 

Elemento   Amostras 
 

0%m/m 2.5%m/m 5%m/m 10%m/m 

Fe 63,9 64,6 63,8 64,1 

Nb 0 3,5 7 15 

  

 Os dados apresentados pela Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma 

Acoplado Indutivamente, mostram que os teores de nióbio se aproximaram de maneira 

satisfatória do que era desejado inicialmente na síntese, com as amostras 0% m/m, 2,5% 



Catalisadores baseados em Óxidos e Oxihidróxidos de Fe modificados com Nb: Obtenção de Azoxibenzeno via Oxidação de Anilina em 

fase Líquida  

30 

 

m/m, 5% m/m e 10% m/m contendo 0, 3,5, 7 e 15% de Nb inserido na matriz, 

respectivamente.  

 Difrações de Raios X 

Os padrões de difração de raios X dos materiais que foram sintetizados estão 

dispostos na Figura 9. Em todos difratogramas, foi identificada a presença da fase -

FeOOH com suas reflexões características em 100, 101, 102 e 110, de acordo com os 

dados catalogados na Joint Committee on Powder Diffraction Standards - JCPDS, cartão 

13-87. Alguns “ombros” são observados nos difratogramas em um intervalo de 25 a 35º 

2θ, estes visivelmente aumentam a medida que o conteúdo do dopante de Nb aumenta 

nos materiais e são atribuídos a óxidos de Fe ultrafino, presentes em todas fases -

FeOOH. 

 

Figura 9: Difratogramas referentes as fases de -FeOOH pura e dopadas. 

A razão da área relativa da contribuição amorfa/reflexão 100 de -FeOOH foi 

estimada em 0,93, 1,11, 1,26 e 1,81 para amostras nomeadas 0% m/m Nb, 2,5% m/m Nb, 

5% m/m Nb e 10% m/m Nb, respectivamente, sugerindo que o aumento da contribuição 

amorfa pode ser relacionado com a presença de um pouco de oxihidróxidos de Nb5+ 

(JCPDS nº 31-928), que foi precipitado durante a síntese de -FeOOH. Além disso, o 

tamanho de partícula de -FeOOH foi de 15, 13, 14 e 14 nm para amostras 0% m/m Nb, 

2,5% m/m Nb, 5% m/m Nb e 10% m/m Nb, respectivamente. Apesar do tamanho de 

0% m/m Nb 

2,5% m/m Nb 

5% m/m Nb 

10% m/m Nb 
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partículas de -FeOOH, a partir desses difratogramas, é possível afirmar que houve um 

aumento da fase amorfa, atribuída a oxihidróxido de Nb5+ (NbO2OH) na superfície.  

Os parâmetros de rede das amostras pura e dopadas com Nb também foram 

obtidos com o refinamento de Rietveld. Nota-se que há uma tendência nas direções “a” e 

“c” na Tabela 5 do material puro até o modificado em 5% m/m em Nb. Há um aumento 

significativo na direção “a” de 2,9485 Å para 2,9515 Å e uma queda na direção “c” de 

4,530 Å para 4,510 Å, numa comparação entre o material puro, -FeOOH, e o material 

modificado com Nb 2,5% m/m. Essa mesma tendência é observada para o material com 

5% m/m de Nb, com o aumento na direção “a” 2,9515 Å e “c” diminuindo 

significativamente a 4,495 Å, que pode ser motivado pela formação de óxi-hidróxido de 

nióbio na superfície e nos interstícios do material ou até pela substituição isomórfica de 

Fe3+ por Nb5+. 

Somente no material Nb 10% m/m há uma contração nas direções “a” e “c”, 

simultaneamente, indo de encontro ao que Silva, et. al. (2011), demonstraram em seus 

estudos com a fase dos óxidos de ferro. A substituição dos íons só é possível porque os 

raios iônicos dos átomos de ferro e nióbio são semelhantes. O Fe3+ possui um raio iônico 

em coordenação octaédrica de 65 pm e o Nb5+ tem um raio de 64 pm. E como 

consequência dessa troca, há o surgimento de duas vacâncias para manter o saldo de 

carga, visto que são necessárias 3Nb5+ para cada 5Fe3+, sendo assim, um dos fatores 

principais para a contração da célula unitária.[44] 

Tabela 5: Parâmetros de Rede e tamanhos de cristalito para -FeOOH preparadas 

Catalisador Parâmetros de Rede - a 

(Å) 

Parâmetros de Rede - c 

(Å) 

Tamanho de 

Cristalito (nm) 

0% m/m Nb 

 

2,5% m/m Nb  

 

5% m/m Nb 

 

10% m/m Nb 

2,9485 

 

2,9515 

 

2,9540 

 

2,9532 

4,530 

 

4,510 

 

4,485 

 

4,465 

15 

 

13 

 

14 

 

14 

 Isotermas de Adsorção/Dessorção de N2 

As isotermas de adsorção/dessorção de N2 da fase  dos oxihidróxidos de ferro 

puro e modificados com Nb estão representadas na Figura 10. Pelas isotermas, vê-se que 
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à medida que se incorpora Nb na matriz, há uma alteração das propriedades texturais dos 

materiais, que consequentemente indicam mudanças significativas na superfície do 

material.  

Apesar do preparo de quatro materiais, três com diferentes teores de Nb, nota-se 

pelas isotermas de adsorção/dessorção que dois dos materiais preparados com Nb (2,5% 

e 5% m/m Nb, respectivamente)  não apresentam diferenças significativas na área 

superficial, 99 m2.g-1 para o material 2,5% m/m de Nb e 96 m2.g-1 para o material de 5% 

m/m de Nb. Outro fator semelhante é a mínima diferença de histerese apresentada pelos 

dois matérias, indicando que a síntese não modificou substancialmente a superfície desses 

dois materiais, com destaque para o material com 5% m/m de Nb onde foi utilizado uma 

maior quantidade de sal de Nb na síntese.  

 

Figura 10: Isotermas de adsorção/dessorção de N2 da amostra de pura e dopadas com Nb. 

Essa característica fica ainda mais evidente quando há comparação entre os 

materiais 0% m/m Nb e 10% m/m Nb. Essa diferença textural entre os materiais indica 

que o material modificado com Nb10% tem uma menor área superficial específica, devido 

a maior incorporação do nióbio na rede cristalina do oxihidróxido de ferro, gerando uma 

maior distorção na rede cristalina, ou pela formação de oxihidróxidos de Nb nos poros do 

FeOOH. Na Tabela 6, são apresentadas às áreas específicas e volume de poros de cada 

material. 
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Tabela 6: Áreas específicas e volume de poros fornecidos pelas isotermas de 

adsorção/dessorção de N2 

Catalisador Área (m2.g-1) Volume de poros (cm3.g-1) 

0% Nb 89 0.27 

2,5% Nb 99 0.22 

5% Nb 96 0.23 

10% Nb 73 0.16 

Os materiais com modificação 2,5% em massa, 5% em massa e 10% em massa de 

Nb, apresentam volumes menores de poros em relação ao material puro e isso se deve 

possivelmente devido a ocupação dos poros do -FeOOH por Nb. É interessante notar 

que os volumes de poros para os materiais 2,5% e 5% são bem parecidos, apesar da 

quantidade de nióbio ser diferente. Esse fenômeno pode ser explicado pela síntese do 5% 

m/m Nb, onde grande quantidade do Nb5+ pode não ter substituido Fe3+ na rede e cristalina 

do oxihidróxido e se aderiu aos interstícios da rede cristalina, nos poros. 

 Espectros de Mössbauer 

Os espectros Mössbauer dos catalisadores são mostrados na Figura 11. O 

deslocamento do isómerico de 0,38 mm s-1 confirma que o estado de oxidação do ferro é 

+3 em todos os catalisadores. O espectro da amostra 0% m/m Nb exibiu um sexteto 

referente a Fe3+ com ampliação da linha e formas lineares assimétricas devido ao 

relaxamento superparamagnético e aos efeitos de excitação coletiva devido a pequenas 

flutuações nas partículas -FeOOH bloqueadas. Além do sexteto, também foi observado 

um dupleto referente a Fe3+ devido a um pequeno tamanho de partícula de -FeOOH. 

Após a adição de Nb aos catalisadores, o componente magneticamente ordenado 

desapareceu devido à interação de oxihidróxido de nióbio com partículas de -FeOOH. 
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Figura 11: Espectros de Mössbauer das fases de -FeOOH pura e dopada. 

 Redução à Temperatura Programada (TPR) 

A Figura 12 apresenta os perfis de redução à temperatura programada para os 

catalisadores. Observa-se para o material puro, -FeOOH, três picos de redução do Fe3+, 

o primeiro em torno de 421 ºC, o segundo próximo a 500 ºC e o terceiro em 630 ºC. O 

primeiro pico é devido a redução do Fe3+ na estrutura do oxihidróxido para magnetita 

(Fe3O4). Esse mesmo pico para amostras dopadas com nióbio sofre um deslocamento para 

temperatura próxima aos 462 ºC, sugerindo que houve uma substituição isomórfica do 

Nb5+ estabilizando a rede cristalina do -FeOOH e dificultando a redução.  

O segundo pico de redução na amostra pura é da conversão de magnetita para 

óxido ferroso (FeO). Nas amostras contendo nióbio, observa-se que esse segundo pico de 

redução acontece a temperaturas mais baixas, devido ao dopante ser expulso da rede 

cristalina quando ocorre a primeira redução da fase -FeOOH para Fe3O4. Isto justifica a 

formação de uma magnetita com diferentes graus de substituição isomórfica, gerando um 

perfil de redução mais irregular. O terceiro pico de redução é relacionado da conversão 

do óxido ferroso (FeO) a ferro metálico. Nos materiais modificados, assim como no 

segundo pico, este aparece em temperaturas menores em relação ao puro.[70]  
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Figura 12: Perfil de redução da fase -FeOOH pura e dopadas com Nb. 

Um efeito a se observar no TPR é o causado pelo tamanho de partícula. As 

amostras dopadas com Nb tem partículas menores (Tabela 5) e com isso as suas 

temperaturas de redução tendem a ser menores, entretanto, não é isso que e observa na 

Figura 12. Nota-se que o primeiro pico dos três catalisadores (2,5, 5 e 10% m/m de Nb) 

é deslocado para maiores temperaturas de redução, contrariando o efeito de tamanho de 

partícula.  

Como não há uma grande diferença de tamanho entre os materiais, esse efeito é 

sobreposto pelo efeito de modificação. Sugere-se que há uma interação Fe e Nb afetando 

a temperatura de redução do Fe2+  Fe+  Fe0 para uma temperatura mais alta.[71] 

Sendo mais um indício que houve a modificação na rede cristalina do oxihidróxido, com 

Nb5+ substituindo Fe3+ na superfície e também no interior da rede cristalina. 

 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

As imagens da microscopia eletrônica de transmissão das amostras 0% m/m Nb e 

10% m/m Nb, são apresentadas na Figura 13. 
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Figura 13: Microscopia eletrônica de transmissão para o material puro (a) ou modificado com 10% de 

Nb em massa (b). 

Nota-se que as duas apresentaram aspectos bem semelhantes, a de folhas 

empilhadas. Não foi possível determinar por microscopia o tamanho de partículas devido 

a aglomeração, isso possivelmente ocorreu devido ao preparo realizado para amostras 

magnéticas. 

 Ensaios Catalíticos 

 

Figura 14: Esquema resumido da obtenção do Azoxibenzeno via oxidação parcial de Anilina 

A Figura 14 apresenta um esquema simplificado da rota para obtenção de 

azoxibenzeno a partir da anilina. Para a formação de azoxibenzeno, é necessário que 

ocorra primeiramente a oxidação sucessiva da anilina da fenilhidroxilamina e a 

nitrosobenzeno. Em seguida estas moléculas se condensam levando a formação de 

azoxibenzeno. 
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5.1.7.1. Variações no Volume de Peróxido de Hidrogênio 

Os desempenhos dos catalisadores foram avaliados na reação de oxidação de 

anilina em fase líquida para obtenção do azoxibenzeno. Inicialmente estudou-se a 

influência do volume de agente oxidante (H2O2) na conversão do substrato. Na Tabela 7 

são apresentados os resultados de conversão e seletividade em função do volume de H2O2 

utilizado. 

Tabela 7: Comportamento dos catalisadores na reação de oxidação da Anilina, 

utilizando diversos volumes de H2O2. 

 

H2O2 

volume 

(mL) 

Catalisador 

Conversão 

(%) 

Seletividade (%) 

Azoxibenzeno Azobenzeno Nitrobenzeno Nitrosobenzeno 

0,25 

 

0% m/m Nb 

2,5% m/m Nb 

5% m/m Nb 

10% m/m Nb 

48,9 

44,4 

45,2 

49,5 

0 

0 

26,8 

26,4 

0 

0 

3,0 

2,1 

0 

21,2 

17,4 

8,9 

100 

78,8 

52,8 

62,6 

0,5 

 

0% m/m Nb 

2,5% m/m Nb 

5% m/m Nb 

10% m/m Nb 

52,7 

50,4 

46,7 

51,0 

73,4 

74,1 

70,5 

43,4 

0 

1,4 

1,5 

1,3 

19,5 

17,2 

19,2 

15,5 

7,1 

7,3 

8,8 

39,8 

0,75 

 

0% m/m Nb 

2,5% m/m Nb 

5% m/m Nb 

10% m/m Nb 

55,4 

60,9 

56,6 

100 

81,4 

81,7 

76,6 

58,5 

0,9 

1,0 

1,3 

0,6 

11,9 

9,5 

12,1 

9,2 

5,8 

7,8 

10,0 

31,7 

   1,0 0% m/m Nb 

2,5% m/m Nb 

5% m/m Nb 

10% m/m Nb 

60,6 

66,4 

67,0 

100 

72,0 

61,3 

60,7 

70,0 

1,2 

1,3 

1,2 

0,6 

12,1 

13,7 

11,4 

14,8 

14,7 

23,7 

26,7 

14,6 

Condições: 3mL Acetonitrila, 0,1 mL substrato, 24h, 25ºC 
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Primeiramente pode-se notar que a conversão varia de acordo com o volume de 

H2O2 utilizado. Usando 0,25 mL ou 0,50 mL de H2O2, as conversões foram semelhantes 

para todos os catalisadores, variando de 45,0 a 50,0% após 24 h.  

A partir de 0,75 mL de H2O2 adicionado ao meio reacional, a conversão aumenta 

para todos os catalisadores, principalmente para o material 10% m/m Nb, isso se deve, 

provavelmente devido ao número mais elevado de espécies oxidantes ativas disponíveis. 

Para a amostra 0% m/m Nb em peso, a conversão atingiu 55,4%, enquanto para a amostra 

10% m/m Nb em peso a conversão foi de 100%. Comparando as áreas superficiais 

específicas de ambos os catalisadores, pode-se concluir que esta propriedade não teve 

influência nas atividades catalíticas apresentadas, sugerindo que o nióbio é essencial para 

o desempenho do catalisador. Além disso, estes dados sugerem um efeito sinérgico entre 

o ter de H2O2 e o teor de Nb. 

Além da conversão, a Tabela 7, apresenta a seletividade para os diferentes 

produtos formados. Observa-se que o volume de H2O2 e a quantidade de Nb presente nos 

catalisadores afetam diretamente a seletividade. Nas reações com 0,25 mL de H2O2, o 0% 

m/m Nb converteu 48,9% da anilina, porém com uma seletividade de 100% a 

nitrosobenzeno, enquanto que o material modificado com 2,5% m/m Nb houve uma 

conversão de 44,4% do substrato com seletividade de 52,8% a nitrosobenzeno.  

Para os catalisadores com 5 e 10% m/m Nb, observa-se que a seletividade sofre 

maior alteração, pois já há formação de azoxibenzeno, com porcentagens de 26,8% e 

26,4%, respectivamente. Com os volumes de 0,75 mL e 1,0 mL de H2O2, para o 

catalisador 10% m/m Nb, além da conversão a 100%, vê-se que a seletividade a 

azoxibenzeno chega a 70,0 %, quando usado 1,0 mL de peróxido de hidrogênio. 

Os rendimentos (Figura 15) resultantes da seletividade e conversão presentes na 

Tabela 7 também foram calculados. Nota-se que com a pouca presença do agente oxidante 

(0,25mL de H2O2), os rendimentos são mais elevados para todos catalisadores à 

nitrosobenzeno, resultante somente da oxidação da anilina. A atividade bifuncional dos 

catalisadores, levando a maior produção de azoxibenzeno é observada a partir de 0,5mL 

de peróxido de hidrogênio. E essa presença do azoxibenzeno fica mais acentuada em 0,75 

e 1,0 mL de agente oxidante, quando o peróxido está em excesso nas reações. Para o 

catalisador 5% m/m Nb, o rendimento a azoxibenzeno chegou a 76,7% quando utilizou-

se 0,75 mL de peróxido de hidrogênio. 
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Figura 15: Rendimento dos catalisadores nos diferentes volumes de H2O2. Condições t = 24 horas, T = 

25 ºC 

5.1.7.2. Cinética de Reação 

Após o estudo de variação de peróxido, foram realizados estudos cinéticos da 

reação. Na presença de 1,0 mL H2O2, foram observadas conversões significativas de 

anilina nas primeiras 6 horas de reação catalítica (Figura 16), com uma conversão de 

50,9% para o material 0% m/m Nb, 62,4% para o catalisador 2,5% m/m Nb, 54,5% para 

5% m/m Nb e 55,7% de conversão do substrato para o catalisador 10% m/m Nb, 

respectivamente. 

 Para as amostras com menor conteúdo de Nb (0, 2,5 e 5% em massa), a atividade 

catalítica não variou significativamente com o tempo. Após 24 horas de reação, a 

conversão de anilina exibida por estes catalisadores foram 60,6, 66,4, 66,0%, 

respectivamente. 
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Figura 16: Conversão de anilina em função do tempo de reação para diferentes catalisadores. Condições 

T= 25ºC, H2O2 = 1,0 mL, Solvente = ACN 

Em contraste com os resultados anteriores, o material contendo 10% m/m Nb em 

massa, converteu a anilina completamente em 24h de reação à temperatura ambiente, 

sugerindo que os grupos reativos contendo nióbio são essenciais para a produção de um 

catalisador mais ativo baseado nas nanopartículas de -FeOOH. Este resultado pode estar 

relacionado à alta capacidade que o material com 10% m/m Nb formar espécies reativas 

de oxigênio, superoxo, peroxo e hidroxila por exposição ao peróxido de hidrogênio. 

Ziolek et al., 2015, [48] sugerem que a presença Nb2O5 amorfo na superfície do 

catalisador pode ser benéfico, uma vez que suas hidroxilas superficiais interagem 

primeiro com o H2O2, resultando 𝐻𝑂2
− e posteriormente atuar como armadilhas de 𝑂2

− e 

𝑂2
2−, ajudando assim a formar radicais hidroxila (•OH). 

Os resultados de seletividade em função do tempo de cada material estão dispostos 

na Figura 17.Nota-se que a seletividade quando utilizado 1 mL de H2O2 tende sempre a 

formação do produto de interesse, azoxibenzeno. Ainda nos tempos de 6 e 12 horas, vê-

se que catalisador mais ativo 10% m/m Nb, consegue converter todo o substrato, porém 

não há um alto rendimento a azoxibenzeno, isso porque há uma grande presença de 

nitrosobenzeno com 33,7% e 39,8% em 6h e 12h respectivamente, resultado somente da 

oxidação do substrato.  
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Com isso conclui-se que, mesmo com 12h de reação, ainda não houve tempo 

suficiente, para o catalisador agir de maneira bifuncional para proporcionar a formação 

do produto de desejo com alto rendimento e de maneira majoritária. 

 

Figura 17: Seletividade dos produtos da oxidação de anilina obtida em função do tempo de reação para 

os diferentes catalisadores. Condições: H2O2 = 1 mL, T = 25 ºC, Solvente = ACN 

Em 24 e 36h de reação, a seletividade máxima é alcançada, ficando em torno de 

70% ao azoxibenzeno. Há um ligeiro aumento no nitrobenzeno e uma queda da presença 

de nitrosobenzeno em 36h comparando com a cinetica de 24h, mostrando que a formação 

do nitrobezeno se deu pela contínua oxidação do nitrosobenzeno presente.  É interessante 

destacar que a conversão para todos catalisadores em 36h aumenta de maneira gradativa, 

porém, esse alto tempo de reação faz com que a reação fique inviável, devido ao alto 

gasto de energia e tornando a reação não tão ambientalmente amigável. 

A alta eficiência dos catalisadores na geração dessas espécies favorece o rápido 

consumo de anilina.[21,28,49] Os valores de pH também foram avaliados durante os 

estudos catalíticos, mostrando diminuição nos valores de pH para todos catalisadores 

(Figura 18). Observou-se também que a maior diminuição do pH ocorre para o material 

Nb 10% em massa. Rabelo et al., 2008 sugerem a formação de espécies peroxo por 

interação entre catalisador e H2O2,  em consequência, o íon H+ é liberado em solução, 

tornando-a ácida.[72]  
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Figura 18: Efeito do pH durante a cinética para os diferentes catalisadores 0% m/m Nb, 2,5% m/m Nb, 

5% m/m Nb e 10% m/m Nb. Condições: H2O2 = 1 mL T = 25 ºC, Solvente = 1-propanol 

A Figura 19,  mostra um esquema simples para a interação entre o catalisador e o 

H2O2 e a oxidação do substrato pelas espécies peroxo. 

 

 

Figura 19: Esquema sugestivo mostrando interação catalisador, H2O2 e o substrato. 
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5.1.7.3. Variações do Solvente 

Ainda com intuito de otimizar as reações de oxidação de anilina em fase líquida à 

azoxibenzeno, uma gama de solventes foi utilizada para verificação do efeito causado no 

meio reacional. Somente o catalisador 10% m/m Nb, que apresentou os melhores 

resultados em relação a oxidação do substrato e alta seletividade ao produto desejado foi 

utilizado nesse momento. Foram utilizados como solventes metanol (CH3OH), etanol 

(CH3CH2OH), 1-propanol (CH3CH2CH2OH) e butanol (CH3CH2CH2CH2OH) e os 

resultados em relação a cada solvente são apresentados na Figura 20. 

 

Figura 20: Seletividade aos produtos reacionais obtida pelo material 10% m/m Nb em função da variação 

do solvente. Condições: H2O2 = 1,0 mL, T = 25 ºC 

É importante ressaltar que para todos álcoois e utilizando somente o material 

contendo 10% de Nb em massa, a conversão de anilina em produto foi sempre maior que 

99%. Seria interessante que o etanol fosse o álcool mais favorável a produção do 

azoxibenzeno no meio reacional, devido a questões ambientais, custos menos elevados. 

A maior seletividade a azoxibenzeno foi obtida com o 1-propanol, alcançando 80,2%, em 

seguida, etanol com 62,3%, em terceiro metanol gerando 58% do produto de desejo e por 

último butanol com apenas 42,2%, sendo o rendimento a azoxibenzeno nesse solvente 

menor que o rendimento a nitrobenzeno. 
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Observando o gráfico (Figura 20), fica nítido o aumento da seletividade de acordo 

como inverso da polaridade até o 1-propanol, e em seguida, uma queda brusca quando 

utilizado butanol. Esta queda aparentemente pode ser devido ao limite de solubilização 

dos componentes da reação (catalisador, peróxido e substrato) neste álcool, porém são 

necessários estudos mais aprofundados desse efeito gerado pelo butanol. 

5.1.7.4. Reutilizações do catalisador 

A capacidade de reutilização do catalisador 10% m/m Nb, foi examinada 

utilizando as seguintes condições: 1-propanol como solvente, 1,0 mL de H2O2 à 25 º C, 

durante 24h para cada reuso (Figura 21). No final de cada ciclo, o material era 

centrifugado e o catalisador recuperado, seco em estufa para realização de um próximo 

ciclo.  

 

Figura 21: Conversão do catalisador 10% m/m Nb reutilizado. Condições: Catalisador: 10% m/m Nb, 

H2O2 = 1 mL, T = 25 ºC, Solvente = 1-propanol, t = 24 horas  

  A Figura 21, mostra o teste de reutilização do catalisador 10% m/m Nb durante 

quatro ciclos. É notável que o catalisador se mostrou eficiente durante quatro ciclos para 

realização da oxidação de anilina em fase líquida, alcançando 77,2% de conversão do 

substrato no fim do 4º ciclo de reutilização, mostrando que o material apresenta 

estabilidade para esse tipo de reação. Porém quanto a seletividade (Figura 22), nota-se 

0%
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uma perda considerável da capacidade de formação de azoxibenzeno, a partir do segundo 

reuso. 

A maior seletividade a azoxibenzeno é alcançada na primeira reação, atingido 

86% de rendimento de toda anilina convertida. Percebe-se que o produto que se torna 

majoritário a partir do segundo reuso é alterado, com uma conversão do substrato de 

94,6% e seletividade próxima de 44,9% a azobenzeno. Isso se deve a perda ou desativação 

dos sítios ativos presentes na superfície do catalisador afetando a capacidade de formação 

das espécies ativas (peroxos, superoxos e hidroxilas), e mudanças significativas que 

ocorrem na superfície do material. Assim, com a seletividade alterada neste ciclo, o 

substrato é oxidado somente até a fenilhidroxilamina e este começa se condensar com a 

anilina restante no meio reacional para formação do azobenzeno. 

No terceiro e quarto ciclos, nota-se que catalisador 10% m/m Nb, já não apresenta 

mais seletividade a um produto. De maneira bem semelhante, quatro dos cinco produtos 

principais aparecem de forma significativa, o que para os objetivos do trabalho já não é 

interessante. Entretanto, para estudos posteriores, entender o comportamento da 

superfície deste catalisador, sendo seletivo a quatro importantes produtos pode ser de 

grande valia para o meio acadêmico-cientifico e também para indústrias que trabalham 

diretamente com esse material. 
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Figura 22:  Seletividade aos produtos de oxidação para cada ciclo do catalisador 10% m/m Nb. 

Condições: Catalisador = 10% m/m Nb, H2O2 = 1 mL, T = 25 ºC, Solvente = 1-propanol, t = 24 horas. 

5.2. -Fe2O3 

Na segunda parte deste trabalho, foram estudados catalisadores baseados em 

hematita pura ou dopada com Nb, o material modificado com Nb também foi previamente 

tratado com H2O2 a fim de se obter um catalisador mais ativo para esta reação. Vale 

ressaltar que no caso FeOOH, usa-se H2O2 durante a síntese do material. 

 Difrações de raios X 

Para observar a fase formada e possível troca de átomos de Fe por Nb na estrutura 

dos materiais, os catalisadores foram caracterizados por difração de raios-X (DRX). A 

Figura 23 mostra os dados de DRX obtidos. Pode-se observar picos intensos em 2 = 

26,5; 28,5; 49,5; 58,0 que são atribuídos à fase de hematita (cartão JCPDS 33-664). Picos 

em 2= 42,5 e 64 que podem ser atribuídos a uma pequena quantidade de maghemita 

formada como consequência da modificação com Nb5+, que promove a distorção da rede 

cristalina devido à diferença nos raios iônicos de Fe3+ (65 pm) e Nb5+ (64 pm). Este efeito 

de distorção “acentuada” com a possível formação de outro óxido não era esperado, 

porém a síntese é satisfatória, de acordo com os difratogramas dispostos a seguir. 
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Figura 23: Difratogramas referentes as fases -Fe2O3 pura ou dopadas. 

Na Tabela 8, observa-se uma diminuição na célula unitária na direção “a” de 

5,03715 Å para 5,03168 Å. Isto sugere a substituição isomórfica do Fe pelo Nb na 

hematita. O raio iônico do Fe3+ na coordenação octaédrica é de 65 pm, enquanto para Nb5+ 

é de 64 pm. Entretanto, para manter o saldo de carga, apenas 3Nb5+ são necessários para 

cada 5Fe3+ e, como resultado dessa substituição, duas vacâncias catiônicas surgem na 

estrutura da hematita, que são os principais fatores responsáveis pela contração de sua 

célula unitária. Após o tratamento com H2O2, a célula unitária de hematita em Hm / Nb10-

H2O2 é mais drasticamente afetada, sugerindo que o Nb tem um papel fundamental no 

tratamento com H2O2. Um decréscimo na direção “a” foi observado de 5,03168 Å para 

5,02970 Å. 

Tabela 8: Parâmetros de rede e tamanho de cristal das hematitas preparadas. 

Catalisador Parâmetros de Rede - a (Å) Tamanho de Cristalito 

(nm) 

Hm 

 

Hm/Nb10  

 

Hm/Nb10-H2O2 

5.0371 

 

5.0316 

 

5.0297 

26 

 

43 

 

52 
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 Redução à Temperatura Programada (TPR) 

Os perfis TPR do catalisador não modificados e modificados com Nb são 

apresentados na Figura 24. Pode-se observar que o catalisador não modificado apresenta 

três picos de redução principais centrados em 424 ºC, 685 ºC e o último começando em 

764 ºC. O primeiro estágio de redução que ocorre a 424ºC é devido à redução química de 

hematita para magnetita (eq. 1). O pico de redução centrado em 680 ºC é atribuído à 

redução de magnetita em wustita (eq. 2), seguido pela redução da wustita em ferro 

metálico (eq. 3). 

3Fe2O3(s) + H2(g)2Fe3O4(s) + H2O(g) (1) 

Fe3O4(s) + 6H2(g)3FeO(s) + H2O(g) (2) 

FeO(s) + H2(g) Fe(s) + H2O(g) (3) 

 

Figura 24: Redução à temperatura programa das Hm, Hm Nb10 e Hm Nb10-H2O2 

Em contraste, os catalisadores modificados por Nb mostraram diferentes padrões 

de redução em comparação com o não modificado. A amostra Hm-Nb10 apresentou um 

forte deslocamento do primeiro pico de redução para aproximadamente 450 °C e para 

amostra de Hm Nb10-H2O2 houve ainda um deslocamento maior, com o primeiro pico 

chegando aos 477 ºC. Este é um indicativo de que a incorporação de nióbio na estrutura 
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da hematita reforça a estabilidade do Fe2O3 com o aumento da temperatura e diminuiu a 

redutibilidade do catalisador[71,73]. Já o segundo pico não é tão afetado para os dois 

materiais modificados, o que pode sugerir que o Nb é expelido da rede do material com 

o processo de redução. 

 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

As microscopias eletrônicas das amostras Hm Pura (“a” e “b”) e Hm Nb10-H2O2 

(“c” e “d”) estão dispostas na Figura 25. Para a amostra pura, nota-se pelas microscopias 

um aspecto de superfície mais limpa. Percebe-se na amostra sem a modificação, que a 

superfície tem uma característica mais acidentada. Já a amostra Hm Nb10-H2O2 apresenta 

uma superfície com aspecto mais “esponjoso”, o que pode ser justificado de maneira 

plausível pela modificação com Nb5+ e/ou também pelo tratamento dado a amostra com 

peróxido de hidrogênio. 

 

Figura 25: Microscopia eletrônica de varredura referente as amostras Hm Pura (a) e (b) e Hm Nb10-

H2O2 (c) e (d) 

Esse aspecto mais rugoso da amostra dopada e tratada, possivelmente se dá pela 

presença de mais sítios ativos na superfície desse material, fazendo com que 
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características e propriedades do óxido sejam realçadas e assim justifique um poder 

oxidação maior em relação ao material puro. 

 Espectroscopia de Fotoelétrons excitados por Raios X (XPS) 

Com o objetivo de identificar a presença de Nb na hematita, grau de dispersão e 

espécies reativas de oxigênio, foram realizadas análises de XPS. A Figura 26a, apresenta 

os espectros global do XPS dos catalisadores Hm, Hm Nb10 e Hm Nb10-H2O2. Não há 

picos de outros elementos exceto C, Fe, Nb e O.  

Um pico a 530,4 eV no espectro do núcleo de O1s corresponde a O2-, enquanto o 

pico a 533,0 eV (Figura 26b) normalmente é atribuído a grupos hidroxila terminal 

adsorvidos na superfície do catalisador puro (-OH). Já o pico a 532,0 eV (Figura 26c e 

Figura 26d) é ativado pela presença dos grupos peroxo na superfície.[74,75] A partir da 

análise de XPS, a relação atômica Nb/Fe foi estimada em torno de 0,67, superior à relação 

nominal inicial (Nb / Fe = 0,25), sugerindo bom grau de dispersão de Nb5+ na superfície 

da hematita. 

 

Figura 26: Espectros XPS dos catalisadores: (a) espectro de pesquisa; (b) (c) e (d) espectro XPS de alta 

resolução da região O1s de cada um dos catalisadores 
A análise XPS de alta resolução do espectro de nível núcleo Nb3d (Figura 27) 

exibe dois picos a 207,0 eV e 209,7 eV correspondendo a Nb 3d5/2 e Nb 3d3/2, 
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respectivamente. Esses dois picos detectados pela análise de XPS associados ao Nb5+ 

confirmaram a presença desse íon na superfície da hematita.[76]  

 

Figura 27:  Espectros XPS de alta resolução das amostras (a) Hm Nb10 e (b) Hm Nb10-H2O2 da região 

Nb3d 

 Ensaios Catalíticos 

Para averiguar o comportamento catalítico das Hm pura, Hm Nb10 e Hm Nb-

H2O2 para as reações de oxidação de anilina, foram avaliados os efeitos de cada 

catalisador em diferentes condições. Diferentemente de como foi feito com as amostras 

de -FeOOH, não foi feito uma avaliação da variação do volume de peróxido. Os 

experimentos já foram realizados usando a melhor quantidade observada no estudo 

anterior. 

Foi feito uma avaliação da variação de solventes utilizando diferentes álcoois, uma 

cinética com os catalisadores, evidenciando o desempenho de cada material em diferentes 

tempos. E por fim, foi avaliada a reutilização do catalisador mais promissor para as 

reações de conversão de anilina à azoxibenzeno. 

5.2.5.1. Variação de Solventes 

Primeiramente as reações foram conduzidas em diferentes solventes (etanol, 1-

propanol e 1-butanol) à temperatura ambiente por 24 horas e utilizando 1 mL de peróxido 

de hidrogênio, como agente oxidante. A Figura 28 mostra a conversão da anilina para os 

diferentes catalisadores baseados em hematitas. 
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Figura 28: Conversão de substrato em diferentes solventes utilizando os catalisadores baseados em 

hematita. Condições: H2O2 = 1 mL, T = 25 ºC, t = 24 horas 

Observa-se primeiramente que o solvente influencia ligeiramente a conversão da 

anilina. Este efeito é devido à polaridade dos solventes afetarem diretamente a 

solubilidade do substrato. Assim como para a fase , as maiores conversões foram obtidas 

utilizando o 1-propanol como solvente. Para os três catalisadores, Hm pura, Hm Nb10 e 

Hm Nb10-H2O2 os valores de conversão foram 76,5%, 52,2% e 100, 0%, 

respectivamente.  

Um detalhe interessante, é observar uma maior atividade catalítica da Hm pura 

em relação ao material Hm Nb10. Para todos solventes o desempenho da Hm pura foi 

superior ao da Hm Nb10. Possivelmente, isso se acontece devido as nanopartículas do 

material puro ser menor que o material modificado em 10% de Nb. Outro fator que pode 

influenciar diretamente é a maior redutibilidade da Hm pura em relação a Hm Nb10. Pelos 

perfis de reduções à temperatura programada é possível notar esse maior potencial para 

amostra pura.[60][77]  

Assim como as amostras -FeOOH, há um efeito sinérgico entre a modificação e 

o tratamento com peróxido de hidrogênio para a amostra Hm Nb10-H2O2, uma vez que 

em todos solvente utilizados a conversão alcançada foi superior a 99%. Como na síntese 

desse material houve um tratamento prévio com peróxido de hidrogênio, acredita-se que 

houve formação superficial de grupos peroxo-nióbio, justificando a alta reatividade desse 

material[44], que atuam de maneira agressiva nas oxidações de substratos orgânicos.[48] 
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Tabela 9: Seletividade das Hematitas em relação aos solventes utilizados. 

 

Solvente 

 

Catalisador 

Seletividade (%) 

Azoxibenzeno Azobenzeno Nitrobenzeno Nitrosobenzeno 

 

EtOH 

Hm 

Hm/Nb10  

Hm/Nb10-H2O2 

0 

59,4 

76,5 

0 

5,2 

1,9 

100 

7,9 

10,9 

0 

27,5 

10,7 

 

 

PropOH 

Hm 

Hm/Nb10  

Hm/Nb10-H2O2 

33,7 

86,0 

80,5 

0 

0,8 

0,5 

66,3 

5,3 

15,7 

0 

7,9 

3,3 

 

 

ButOH 

 

Hm 

Hm/Nb10  

Hm/Nb10-H2O2 

21 

84,8 

61,5 

0 

0 

0,9 

35,0 

7,9 

35,5 

44 

8,2 

2,1 

Condições: Condições: H2O2 = 1 mL, T = 25 ºC, t = 24 horas 

A Tabela 9 apresenta os dados de seletividade relativos a variação de solventes. O 

melhor desempenho do catalisador Hm pura à azoxibenzeno foi utilizando 1-propanol, 

obtendo 33,7% de seletividade. Em etanol esse mesmo catalisador teve comportamento 

exclusivamente de oxidar o substrato, atingindo 100% seletividade a nitrobenzeno. O fato 

de nenhum produto de condensação se formar em grande quantidade utilizando esse 

catalisador, evidencia que esses produtos dependem diretamente do Nb incorporado na 

rede cristalina e dos grupos altamente reativos superficiais nos materiais. 

Já a Hm Nb10, em todos solventes teve a maior seletividade à azoxibenzeno, com 

59,0% 86,0% e 84,8% em etanol, 1-propanol e butanol, respectivamente. De fato, a 

modificação é um fator primordial para obtenção de uma reação mais seletiva à 

azoxibenzeno, consequência da condensação entre o nitrosobenzeno e fenilhidroxilamina. 

Além do catalisador Hm Nb 10, a Hm Nb10-H2O2 também tem uma alta 

seletividade ao azoxibenzeno, atingindo 76,5% em etanol e 80,5% em 1 propanol. Porém 

os rendimentos de cada catalisador (Figura 29) mostram que o desempenho dos dois 

catalisadores se diferencia de maneira bastante evidente. O material modificado e tratado, 

apresenta seu melhor desempenho em 1 –propanol, com 80,5% ao produto de desejo, 

sendo esse valor quase o dobro, que os 44,9% que a Hm Nb10 apresenta no mesmo 

solvente.  
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Figura 29: Rendimento à azoxibenzeno dos catalisadores baseados em Hematita. Condições: H2O2 = 1 

mL, T = 25 ºC, t = 24 horas 

5.2.5.2. Cinética de Reação 

A cinética da reação de oxidação de anilina também foi realizada com todos 

catalisadores, afim de entender mais profundamente o desempenho de cada catalisador. 

As condições escolhidas foram utilizar o 1-propanol como solvente e 1 mL de peróxido 

de hidrogênio. Os desempenhos de conversão e seletividade foram avaliados em 1h, 1,5h, 

2h, 3h, 12h e 24h. 
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Figura 30: Cinética de conversão dos catalisadores baseados em Hematita. Condições: H2O2 = 1 mL, T = 

25 ºC, Solvente = 1-propanol. 

A Figura 30 mostra claramente uma maior atividade da Hm Nb10-H2O2 em 

relação aos outros materiais. Já em 1,5h o desempenho do catalisador modificado e 

tratado com peróxido atinge uma conversão de aproximadamente 60,0% do substrato, 

enquanto que a Hm pura e a Hm Nb10 têm uma conversão próxima de 48,0%. O 

desempenho da Hm Nb10-H2O2 se sobressai ainda mais a medida que o tempo reacional 

aumenta, alcançando a conversão total da anilina em 3h de reação, enquanto que o 

material puro e o modificado em 10% m/m de Nb convertem aproximadamente 48,0% 

do substrato. 

No entanto, os materiais que apresentam menores conversões, Hm pura e Hm 

Nb10, apresentam dados interessantes em relação as seletividades apresentadas durante a 

cinética (Figura 31). O material puro nas primeiras 3 horas de reação só realiza oxidação 

do substrato, formando apenas nitrobenzeno no meio reacional. Somente após 24 horas 

de reação é detectável a presença de traços de azoxibenzeno.  

O material Hm Nb10, mostra como adição do dopante proporciona um 

comportamento diferente do catalisador em relação a oxidação da anilina. Nota-se que o 

catalisador se comporta de maneira semelhante ao material puro com a reação ocorrendo 

em 1:30h tanto na conversão quanto na seletividade aos produtos. Somente a partir de 2 

horas de reação é visto um comportamento diferente dos catalisadores em relação a 

formação dos produtos, quando detecta-se o intermediário, nitrosobenzeno no meio 

reacional, produto também que é primordial para a formação do azoxibenzeno. Pode-se 

atribuir esse comportamento distinto ao material puro pela adição do dopante Nb na rede 

cristalina da hematita, fazendo com que os catalisadores a partir de um dado momento 

sejam seletivos ao azoxibenzeno. 
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Figura 31: Seletividade relativa a oxidação de anilina dos materiais Hm Pura (esq) e Hm Nb10 (dir). 

Condições: H2O2 = 1 mL, T = 25 ºC, Solvente = 1-propanol. 

Na Figura 32, está disposta a seletividade para o catalisador Hm Nb10-H2O2. 

Observa-se que o material já se mostra seletivo ao azoxibenzeno de maneira imediata, em 

relação aos outros catalisadores. Em 1,0 h de reação a seletividade a azoxibenzeno atinge 

68,9%, um rendimento de aproximadamente 40% total do substrato convertido à 

molécula alvo.  

É importante notar que em 3,0 h onde ocorre a conversão de 100,0% do substrato 

para este catalisador, a seletividade ainda é alta, 83,7%, ou seja, com 3,0 h de reação, 

produz 83,7% de azoxibenzeno, mostrando alta atividade e seletividade obtidas devido às 

modificações feitas no catalisador. Observa-se também uma ligeira diminuição da 

seletividade à azoxibenzeno entre 3h (83,7%) e 24h (72,5%).  

Estes resultados evidenciam o quão são eficientes, a modificação e o tratamento 

prévio deste catalisador com peróxido de hidrogênio, fazendo com que mais sítios ativos 

estejam na superfície agindo de maneira eficiente para formação do azoxibenzeno através 

da condensação do nitrosobenzeno com a fenilhidroxilamina. Estes dados sugerem 

novamente que há um efeito sinérgico entre o Nb e H2O2. 
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Figura 32: Seletividade do catalisador Hm Nb10-H2O2 nos tempos pré estipulados para cinética. 

Condições: H2O2 = 1 mL, T = 25 ºC, Solvente = 1-propanol. 

5.2.5.3. Reutilizações do Catalisador 

Assim como o catalisador 10% m/m Nb (melhor catalisador das -FeOOH à 

azoxibenzeno), o material Hm Nb10-H2O2 foi submetido a vários ciclos de oxidação para 

verificação de sua capacidade de reutilização e de sua seletividade ao produto desejado. 

As condições utilizadas para oxidação da anilina à azoxibenzeno foram 1 mL H2O2, 3 mL 

de 1-propanol, 10 mg do catalisador, 25ºC e 24h de tempo reacional.  

Os dados de conversão do substrato aos produtos são exibidos na Figura 33. Nota-

se que que o catalisador tem uma perda atividade significativa a partir da 1ª reutilização. 

Há uma perda de 17% de atividade em relação ao material novo, caindo de 100% (novo) 

para 83% (1º reuso). Já no segundo reuso a Hm Nb10-H2O2 converte somente 60% do 

substrato, o que já é bem abaixo do esperado. Esses resultados deixam evidente o quanto 

a superfície do material é afetada durante esses ciclos. Em comparação ao material 10% 

m/m Nb (Figura 21), a Hm Nb-10-H2O2 tem metade do poder de conversão da anilina em 

fase líquida, visto que foram feitas quatro reutilizações do mesmo, até atingir o mesmo 

patamar de conversão que a Hm Nb-H2O2 no seu segundo reuso. 

No entanto os dados de seletividade do catalisador Hm Nb10-H2O2 (Figura 34), 

mostram semelhança ao material 10% m/m Nb em relação ao desempenho de produção 

do produto desejado.  
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Figura 33: Conversão do catalisador Hm Nb10-H2O2 nas reutilizações. Condições: Catalisador = Hm 

Nb10- H2O2, T = 25 ºC, H2O2 = 1 mL Solvente = 1-propanol, t = 24 horas 

Os dados de seletividade mostram um material novo com alta seletividade 

somente a azoxibenzeno (74%), porém já no 1º reuso, a seletividade a azoxibenzeno cai 

para 33,2%, o que não é desejável no trabalho. Interessante notar o aparecimento do outro 

produto de condensação, azobenzeno, que é o resultado da mistura reacional do substrato 

anilina com o primeiro produto de oxidação fenilhidroxilamina, mostrando que alguma 

alteração na superfície do material com as reutilizações, faz com que a seletividade 

aumente significativamente ao composto azobenzeno.  

No entanto, observa-se que o catalisador já não tem seletividade a um produto a 

partir do 1º reuso, pois há produção de pelo menos quatro, (33,2% de azoxibenzeno, 7,5% 

de nitrosobenzeno, 29% de nitrobenzeno e 30,3% de azobenzeno) dos cinco produtos 

principais da oxidação de anilina em fase líquida. Mostrando que para reutilizações,  esse 

catalisador ainda precisa passar por alguns ajustes, como recuperação dos grupos ativos 

na superfície para que o desempenho dele se torne totalmente satisfatório. 

É notável ver como o comportamento dos dois melhores catalisadores são bastante 

satisfatórios, com a Hm Nb10-H2O2 se comportando melhor realizando um ciclo normal 

com 100% de conversão da anilina e 85% seletivo ao azoxibenzeno, enquanto que o 

material 10% m/m Nb, apresenta uma seletividade um pouco menor (80%), com um ciclo 

de reutilização interessante, atingindo 66% a azoxibenzeno, evidenciando que esses 

óxidos e oxihidróxidos de ferro são materiais com alto potencial em síntese para 

catalisadores seletivos. 
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Figura 34: Seletividade referente aos ciclos de reutilização do material Hm Nb10-H2O2. Catalisador = 

Hm Nb10- H2O2, T = 25 ºC, H2O2 = 1 mL Solvente = 1-propanol, t = 24 horas 

6. Conclusões e Perspectivas 

A partir dos estudos da síntese e caracterização das nanopartículas de -FeOOH 

puro (0% m/m Nb) ou modificados (2,5, 5 e 10% m/m Nb) e das amostras de hematita, 

Hm pura, Hm Nb10 e Hm Nb10-H2O2 observamos que a inserção do nióbio foi realizada 

de maneira satisfatória. Isso mostra que devido as diferenças claras de estruturas das fases 

óxidos e oxihidróxidos de ferro tem o comportamento distinto quando submetidos 

sínteses com dopante em comum. 

Porém essa inserção do Nb na matriz cristalina não foi realizada de maneira 

homogênea principalmente nos catalisadores da fase , como foi observado nas 

caracterizações. As imagens com os perfis de adsorção/dessorção de N2 (BET) mostraram 

que a superfície dos materiais com 2,5% e 5% m/m de Nb apresentaram características 

muito semelhantes, e essas características refletiram diretamente na atividade catalítica, 

quando submetidos a oxidação da anilina em fase líquida. Todavia, essas alterações na 

matriz cristalina fizeram com que várias propriedades fossem modificadas (estruturais, 

texturais, acidez), dentre outras quando comparados com o catalisador sem a presença de 

Nb na síntese.  
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Para otimização do sistema reacional, variou-se quantidade de peróxido, solvente 

e tempo, afim de se conseguir o desempenho máximo da atividade dos catalisadores. As 

maiores seletividades a azoxibenzeno para os dois grupos de catalisadores foram obtidas 

utilizando 0,75 e 1 mL de peróxido de hidrogênio, acetonitrila ou 1-propanol como 

solventes e reações ocorrendo durante 24h. 

Todos os catalisadores a base da -FeOOH( 0%, 2,5%, 5% e 10% m/m Nb) foram 

promissores para esse sistema de oxidação de anilina em fase líquida para obtenção do 

azoxibenzeno após a otimização do sistema. Porém o único material que alcançou 100% 

de conversão do substrato e 86% de rendimento ao produto alvo azoxibenzeno, foi o 10% 

m/m Nb, quando utilizado 1 mL de H2O2, sugerindo sinergismo entre o peróxido e o Nb 

presente na superfície dos catalisadores. 

O estudo de reutilização foi feito para o material 10% m/m Nb, que apresentou 

mais atividade de seletividade e conversão. Foi observado que o catalisador 10% m/m Nb 

pode ser reutilizado por pelo menos quatro ciclos consecutivos de oxidação da anilina 

sem uma perda significativa em sua atividade catalítica. Isso mostra que os catalisadores 

a base de oxihidróxidos de ferro, fase , modificados com nióbio tem grande potencial na 

catálise heterogênea. 

A mesma característica promissora se aplica para os materiais a base da -Fe2O3 

(Hm Pura, Hm Nb10 e Hm Nb10-H2O2) onde o catalisador Hm Nb10-H2O2 alcançou 

100% de conversão do substrato com apenas 3h de reação, chegando a 85% de 

seletividade/rendimento à azoxibenzeno. Para esse catalisador o melhor solvente utilizado 

também foi o 1-propanol e 1 mL de peróxido de hidrogênio foi a quantidade fixada de 

agente oxidante. 

Para este mesmo material, Hm Nb10-H2O2, foi feito também o estudo de 

reutilização devido ter sido o melhor dos três catalisadores a base da -Fe2O3. Notou-se 

que o mesmo pode ser reutilizado somente por dois ciclos até que tenha uma perda 

significativa na atividade de conversão. Outro agravante é perda seletividade já no 

primeiro reuso, o que torna necessário estudar uma forma de reativação dos grupos ativos 

na superfície da hematita dopada e tratada com peróxido. 

No entanto, as duas famílias de catalisadores (-FeOOH e -Fe2O3) para as 

reações de oxidação de anilina em fase líquida justificaram a pesquisa, trazendo 
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resultados expressivos, através de sínteses simples e de baixo custo, além de uma baixa 

geração de resíduos, criando rotas alternativas para obtenção do azoxibenzeno que é um 

produto com alto valor agregado associado. 
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