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OXIDAÇÃO DA ANILINA EM FASE LÍQUIDA PARA OBTENÇÃO DE 

COMPOSTOS COM ALTO VALOR AGREGADO PROMOVIDA POR ÓXIDOS DE 

CÉRIO, NIÓBIO E ALUMÍNIO 

RESUMO 

O desenvolvimento de novos catalisadores faz parte do cotidiano dos pesquisadores da 

comunidade catalítica. Este trabalho traz uma breve abordagem sobre a preparação de 

catalisadores heterogêneos a base de óxido de cério, produzidos pelo método dos precursores 

poliméricos (método Pechini) e síntese hidrotérmica, e catalisadores mistos de óxido de 

alumínio e óxido de nióbio, preparados pelo método de mistura mecânica, para utilização na 

oxidação da anilina em fase líquida, para obtenção de produtos com elevado valor agregado. 

Os resultados obtidos através das caracterizações físico-químicas e dos ensaios catalíticos 

mostraram que as metodologias adotadas para a preparação dos catalisadores proporcionaram 

a obtenção de materiais com interessantes propriedades texturais e catalíticas, 

comparativamente aos materiais análogos disponíveis comercialmente. Os catalisadores se 

mostraram ativos frente ao processo de oxidação da anilina em fase líquida, usando o 

peróxido de hidrogênio como agente oxidante. Os resultados evidenciaram alta atividade dos 

catalisadores preparados, em alguns casos com conversão total da anilina em condições 

reacionais brandas (temperatura e pressão ambiente). A atividade e a seletividade dos 

catalisadores variaram em função da natureza do catalisador, quantidade de agente oxidante, 

tipo de solvente, temperatura, massa de catalisador e tempo de reação empregados. No caso 

dos catalisadores a base de céria, o comportamento catalítico pareceu ser afetado 

principalmente pela mobilidade das espécies de oxigênio superficiais. Já para os catalisadores 

mistos (nióbia-alumina), conversão e seletividade pareceram estar relacionadas com o grau de 

hidroxilação na superfície dos óxidos, baseado na seguinte ordem: Nb2O5 > AlNbO4 > Al2O3. 

Palavras-chave: Catálise heterogênea; Oxidação da anilina; Óxido de cério; Niobato de 

alumínio.  
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LIQUID PHASE ANILINE OXIDATION FOR THE OBTAINMENT OF 

COMPOUNDS WITH HIGH VALUE AGGREGATE PROMOTED BY OXIDES OF 

CERIUM, NIOBIUM AND ALUMINUM 

ABSTRACT 

The development of new catalysts is part of the everyday life of researchers in the 

catalytic community. This work presents a brief approach on the preparation of heterogeneous 

catalysts, based on cerium oxide produced by the polymer precursors method (Pechini 

method) and hydrothermal synthesis, and mixed catalysts of aluminum oxide and niobium 

oxide by the mechanical mixing method, for use in the oxidation of aniline in the liquid phase, 

to obtain products with high added value. The results obtained through the physicochemical 

characterization and the catalytic tests showed that the methodologies adopted for the 

preparation of the catalysts provided the obtainment of materials with interesting textural and 

catalytic properties compared to the commercially available analog materials. The catalysts 

were active against the oxidation process of aniline in the liquid phase, using hydrogen 

peroxide as oxidizing agent. The results showed high activity of the prepared catalysts, in 

some cases with total conversion of aniline under mild reaction conditions (temperature and 

ambient pressure). The activity and selectivity of the catalysts varied according to the nature 

of the catalyst, amount of oxidizing agent, type of solvent, temperature, mass of catalyst and 

reaction time employed. In the case of ceria based catalysts, catalytic behavior appeared to be 

affected mainly by the mobility of surface oxygen species. However, for the mixed catalysts 

(niobia-alumina), conversion and selectivity appeared to be related to the degree of 

hydroxylation at the surface of the oxides, based on the following order: Nb2O5 > AlNbO4 > 

Al2O3. 

Keywords: Heterogeneous catalysis; Aniline oxidation; Cerium oxide; Aluminum niobate. 
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INTRODUÇÃO 

A catálise é uma área da ciência que está presente em diversas aplicações tecnológicas. 

Além de essenciais, os processos catalíticos são largamente utilizados na indústria, podendo 

atuar na simplificação de operações, melhorando tanto o rendimento em um determinado 

produto com alto valor agregado quanto o consumo de energia. Além disso, são muito 

importantes também para melhorar as condições ambientais e consequentemente a vida dos 

seres vivos, através do abatimento de poluentes nocivos1. 

Recentemente, pesquisas estão mostrando cada vez mais novas formas diferentes de 

utilização de catalisadores no âmbito de tornar reações economicamente e ambientalmente 

benéficas. Por exemplo, desenvolvimento de sistemas catalíticos multifuncionais, que 

permitem a realização de diferentes etapas reacionais em um mesmo reator, sem etapas 

adicionais, “stop-and-go”, o que leva a minimização de todo o processo2. 

O sucesso dos processos catalíticos depende dos catalisadores, substâncias que podem 

controlar as reações químicas, tornando-as mais rápidas ou simplesmente possíveis de 

acontecer, sem serem consumidos no decorrer das mesmas1, 3. Duas classes de catalisadores 

são basicamente empregadas para promover as reações químicas: os catalisadores 

homogêneos (os quais constituem um sistema monofásico com o meio reacional) e os 

catalisadores heterogêneos (os quais constituem um sistema polifásico com o meio reacional). 

Neste último caso, a catálise heterogênea, pode ser mais limpa e econômica, 

comparativamente a catálise homogênea, muito em virtude da fácil separação do catalisador 

heterogêneo (geralmente um sólido) da mistura reacional, bem como da possibilidade de 

reciclagem e reutilização deste por diversas vezes.  

As principais propriedades de um catalisador (atividade, seletividade, estabilidade e 

resistência mecânica) estão intimamente ligadas à sua composição físico-química e a sua 

tecnologia de preparação. Nas últimas décadas, as bases teóricas de preparação dos 

catalisadores heterogêneos têm sido amplamente estudadas e desenvolvidas. O número de 

publicações envolvendo diferentes metodologias de preparação, que vão desde as mais 

simples as mais elaboradas, é tão elevado que nos dias de hoje pode ser considerada uma 

ciência4-6. 

A morfologia das partículas figura-se como um parâmetro importante para explicar as 

propriedades catalíticas apresentadas por um determinado material, podendo ser controlada 

durante o processo de preparação. Sendo assim, alguns dos parâmetros mais importantes a 
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serem observados na escolha do método de síntese são aqueles que direcionam para um 

melhor controle de área superficial, porosidade, tamanho, forma e orientação espacial das 

partículas. Portanto, o desenvolvimento de novos catalisadores que satisfaçam determinadas 

condições e que possam apresentar um comportamento satisfatório diante de um determinado 

processo vem despertando bastante atenção do meio científico, se tornando um grande desafio 

para os pesquisadores da área. 

O crescente número de trabalhos envolvendo pesquisas em ciências de materiais 

mostra que os materiais nanoestruturados (dimensão normalmente definida no intervalo de 1 a 

100 nm) vêm sendo cada vez mais requeridos em diversos setores tecnológicos. Eles podem 

apresentar propriedades singulares referentes ao tamanho e forma das partículas, que podem 

influenciar diretamente em suas propriedades físicas e químicas.  

Diversos óxidos vêm sendo amplamente usados em muitos campos diferentes da 

catálise, fotocatálise e eletrocatálise. Alguns deles são o CeO2 , Al2O3 e Nb2O5. Um número 

significativo de trabalhos tem mostrado a produção de vertentes destes óxidos 

nanoestruturados na forma de nanotubos, nanobastões, nanofios, nanoplacas, nanoflores, etc, 

com aplicação nas mais variadas reações. Estas “novas estruturas” podem conferir ao material 

aumento da atividade catalítica, se comparado ao óxido correspondente não nanoestruturado, 

relacionado ao tamanho reduzido, podendo apresentar uma elevada área superficial em 

relação ao seu volume, resultando em um grande número de átomos expostos na superfície e 

nas fronteiras das partículas. Isto promove a formação de sítios ativos para as reações, 

podendo resultar na potencialização da atividade catalítica. Além disso, alterações em sua 

estrutura eletrônica podem propiciar características catalíticas diferenciadas7-10. 

Diante deste contexto, no presente trabalho serão apresentadas a preparação, 

caracterização físico-química e aplicação catalítica de óxidos de cério, nióbio e alumínio 

frente à reação de oxidação da anilina em fase líquida. Tais temas serão tratados brevemente 

nas seções subsequentes. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Óxido de Cério (IV) 

Cério (Ce) é a terra rara mais abundante na crosta terrestre. Materiais contendo óxido 

de cério (céria) possuem um vasto campo de aplicações tecnológicas. Em catálise, podem ser 

empregados como promotores de catalisadores, suportes catalíticos e como catalisadores 
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propriamente ditos, justamente por causa de suas propriedades físico-químicas particulares11-

13.  

Em muitas reações de oxidação, por exemplo, o emprego deste óxido pode ser 

bastante notado, devido à alta eficiência do par redox Ce4+/Ce3+ e da propriedade de 

transporte de íons. Além disso, possui alta mobilidade de oxigênio, alta afinidade por 

substâncias contendo nitrogênio, oxigênio e enxofre e facilidade em formar fortes interações 

intermetálicas14. Devido a sua alta capacidade de estocagem de oxigênio, o óxido de cério 

pode fornecer oxigênio da sua própria estrutura para reações de oxidação, formando vacâncias 

de oxigênio, o que por sua vez, possibilita a reoxidação através da atmosfera oxidante15. 

O elemento também forma o Ce2O3, mas o CeO2 , que apresenta o Ce4+, aparece como 

o composto mais estável nas condições de temperatura e pressão ambiente. Possui estrutura 

cúbica de faces centradas (CFC) tipo fluorita onde os íons Ce4+ formam um arranjo cúbico de 

empacotamento denso com todos os sítios tetraédricos ocupados pelos íons oxigênio, 

enquanto os sítios octaédricos ficam desocupados (Figura 1). A célula unitária pode ser 

considerada como um cubo onde os íons Ce4+ ocupam os centros das faces e as extremidades. 

Os sítios tetraédricos podem ser visualizados dividindo-se o cubo em oito cubos menores, 

cujas posições centrais estão ocupadas por íons oxigênio e as extremidades alternadas 

ocupadas pelos íons Ce4+ 11.  

 

Figura 1: Representações da estrutura cristalina CFC tipo fluorita do CeO2. Átomos de Ce = 
esferas azuis; átomos de O = esferas lilases. Fonte: Figura construída no programa Crystal 
Maker baseada no arquivo de dados fornecido pelo site 
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php16. 
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A céria pode ser obtida por diferentes metodologias de preparo como queima direta de 

precursores (oxalato de cério, hidróxido de cério, nitrato de cério, etc), método dos 

precursores poliméricos (Pechini), síntese hidrotermal, coprecipitação, sol-gel, entre outros, 

originando assim, materiais com propriedades estruturais que podem se comportar de 

maneiras diferentes nas reações a serem aplicados17. 

Óxido de nióbio (V) 

O Brasil é o país que detém a maior reserva de nióbio (Nb) do mundo, com 

aproximadamente 98,2% deste elemento, e produção mundial do mesmo em torno de 

93,7%18. 

A utilização do nióbio em diversos setores tem crescido muito nos últimos anos. 

Tornou-se um metal muito versátil devido às várias possibilidades de aplicação industrial, 

desde a fabricação de ligas para aplicação aeroespacial, uso em setores de equipamentos 

médicos, até mesmo sua crescente utilização como materiais com propriedades catalíticas, 

usado tanto como fase ativa como suporte19. 

A utilização do óxido de nióbio em catálise heterogênea, como suporte, tem sido 

estimulada devido a sua alta capacidade de interação com outros metais. A característica que 

melhor se relaciona a isto seria os elétrons presentes no orbital d. Já como catalisador, seu uso 

se baseia na presença em sua estrutura de sítios ácidos de Brønsted e de Lewis, com alta 

acidez, e também características anfóteras. A acidez de Brønsted está relacionada com grupos 

doadores de prótons que são normalmente representados por grupamentos hidroxilas (–OH, 

H+ ligado a um átomo de oxigênio) nas superfícies dos óxidos, enquanto que sítios ácidos de 

Lewis estão relacionados com átomos metálicos capazes de receber elétrons pela deficiência 

eletrônica de seus orbitais d incompletos20. A produção de compostos contendo Nb podem ser 

de diversas maneiras, dentre as mais simples: método Sol-Gel, método dos precursores 

poliméricos, método hidrotérmico e coprecipitação19. 

O Nb2O5 (nióbia) tem sido reportado na literatura como um óxido com características 

ácidas, sendo utilizado em reações de desidratação e desidrogenação oxidativa de compostos 

orgânicos21, 22. A sua presença em diversas outras reações catalíticas pode ser destacada, como 

por exemplo: alquilação, esterificação, isomerização, hidrogenação, hidrogenólise, 

fotocatálise, entre outros23. Porém, relatos sobre oxidação de compostos orgânicos aromáticos 

aminados em fase líquida, tais como anilina, não são amplamente descritos. 
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O Nb2O5 possui uma elevada complexidade estrutural devido ao polimorfismo 

característico, podendo formar onze fases cristalinas distintas, tais como as fases T, H, M, N, 

P e TT. Entretanto, duas fases cristalinas principais são comumente reconhecidas, a fase T, 

ortorrômbica e a fase H, monoclínica24, 25. A Figura 2 abaixo ilustra uma célula unitária do 

óxido de nióbio, em que seus parâmetros de rede são: 6,175 Ǻ; 29,175 Ǻ; 3,930 Ǻ e 

α=β=γ=90°, caracterizando um sistema ortorrômbico. 

 

 

Figura 2: Representações da estrutura cristalina do Nb2O5. Átomos de Nb = esferas cinzas e 
átomos de O = esferas vermelhas. Fonte: Figura construída no programa Crystal Maker 
baseada no arquivo de dados fornecido pelo site 
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php16.  

Óxido de Alumínio 

A alumina (Al2O3) é um óxido de grande importância em processos de adsorção, como 

em tratamento de água, e em processos catalíticos. Isto é devido a algumas de suas 

propriedades peculiares como alta área superficial, resistência mecânica e estabilidade 

térmica. Ela pode ser obtida após desidratação de seus hidróxidos e classificada em diversas 

fases cristalográficas, dentre elas estão: Rho (ρ), Chi (χ), Eta (η), Gama (γ), Teta (θ), Delta (δ) 

e Kapa (κ). As quatro primeiras são as aluminas em que a desidratação dos seus precursores 

não ultrapassa uma temperatura de 600 °C. Já as três últimas são as aluminas de alta 

temperatura, ou seja, o processo de desidratação dos seus precursores foi mantido em 

temperaturas entre 900 e 1000 °C. Há ainda uma fase estável alfa (α), obtida de tratamentos 

térmicos acima de 1000 °C. Os tipos mais populares de alumina são a alfa e gama alumina. 

Elas são principalmente empregadas em suporte catalítico, agente adsortivo de metais 

pesados, nas áreas de ótica e biomateriais e em aplicações que exijam resistência térmica26, 27. 

Este óxido é bastante utilizado em processos catalíticos especialmente por seu 

importante papel como suporte de catalisadores. Além de ser um composto com alta dureza, 

possui propriedades refratárias, sendo muito resistente se submetida a altas temperaturas28. 



 

6 
 

Sua superfície é predominantemente ácida, por isso é empregado como potentes catalisadores 

em reações de desidratação, em especial de alcoóis29. Outra vantagem da alumina em relação 

a outros materiais está no seu baixo custo de produção, uma vez que é oriunda de um minério 

abundante, a bauxita. 

A Figura 3 abaixo ilustra uma célula unitária da α-alumina, em que seus parâmetros de 

rede são: 4,758 Ǻ; 4,758 Ǻ; 12,991 Ǻ; α=β=90° e γ=120°, caracterizando um sistema 

hexagonal. 

 

 

Figura 3: Representações da estrutura cristalina da α-Al2O3. Átomos de Al = esferas azuis e 
átomos de O = esferas vermelhas. Fonte: Figura construída no programa Crystal Maker 
baseada no arquivo de dados fornecido pelo site 
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php16. 

Niobato de Alumínio (AlNbO4) 

Como dito anteriormente, o Nb2O5 é utilizado em diversos campos da indústria. Além 

disso, uma das áreas mais requisitadas é na fabricação de sensores para gases e, hoje, é 

crescente o melhoramento destes materiais através da modificação superficial por adição de 

dopantes, principalmente metais de transição30. 

Pesquisas ainda mostram que através da interação de espécies NbOx juntamente com 

grupos hidroxilas da superfície de alumina são identificados centros de ácidos de Brønsted. 

Por meio disto, estes materiais tem sido usados em muitas reações catalíticas como alquilação 

de Friedel-Crafts, desalquilação de cumeno e oxidação do metanol31. 
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A preparação de um catalisador composto por estes dois óxidos supracitados poderia 

fornecer propriedades catalíticas importantes, tais como: considerável área superficial, 

resistência e propriedades ácidas, o que pode favorecer processos de oxidação de compostos 

como anilina, já que este é considerado uma substância de caráter básico. Ainda, o sistema 

óxido de nióbio-óxido de alumínio poderia atuar como um catalisador ácido de Brønsted 

estável32, 33. 

O sistema Al2O3-Nb2O5 pode dar origem a uma fase AlNbO4 (niobato de alumínio). 

Sua estrutura cristalina está representada pela Figura 4 seguinte, em que os parâmetros de rede 

são: 6,17 Ǻ; 7,38 Ǻ; 8,61 Ǻ; α=β=γ=90°, característico de um sistema ortorrômbico. 

 

Figura 4: Representações da estrutura cristalina do AlNbO4. Átomos de Al = esferas azuis; 
átomos de Nb = esferas verdes; átomos de O = esferas vermelhas. Fonte: Figura construída 
no programa Crystal Maker baseada no arquivo de dados fornecido pelo site 
http://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php16. 

Oxidação da anilina em fase líquida 

Os processos de obtenção de compostos com alto valor agregado por meio de 

substâncias abundantes ou consideradas baratas necessitam de meios reacionais favoráveis e, 

muitas vezes, um catalisador que torne o processo economicamente viável. A obtenção de 

compostos oxigenados através de aminas tem gerado grande interesse por décadas, 

destacando-se a oxidação da anilina34, 41, 51. 
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Dependendo das circunstâncias reacionais, diferentes derivados como hidroxilaminas, 

nitrosobenzeno, nitrobenzeno, azoxibenzeno e azobenzeno podem ser produzidos35. Tais 

derivados podem ser muito úteis em diferentes aplicações. Entretanto, os compostos 

supracitados podem ser comercialmente obtidos por diferentes rotas. Uma das mais 

importantes para produção do azobenzeno pode ser pela redução de nitrobenzeno com ferro e 

ácido acético, com amálgama de sódio, com sulfetos de metais alcalinos, com celulose, 

melaço ou dextrose em solução alcalina e por redução catalítica36. Já o azoxibenzeno pode ser 

obtido principalmente, através de catalisadores homogêneos e heterogêneos, pela redução de 

compostos nitro aromáticos37. O nitrobenzeno pode ser sintetizado por nitração direta do 

benzeno usando uma mistura de ácido nítrico e sulfúrico38. Muitos esforços também têm sido 

feitos para obtenção de nitrosobenzeno através de redução eletroquímica de nitro compostos, 

não só este produto, mas também outros como azo e azoxibenzeno, fenilhidroxilamina e 

anilina podem ser obtidos dependendo das condições reacionais39. E por último, uma maneira 

comum para obtenção de fenilhidroxilamina é através da hidrogenação de nitrobenzeno40.  

Em termos de aplicações, os valiosos derivados da anilina possuem um vasto campo. 

O azoxibenzeno pode ser empregado como agente redutor, estabilizante químico, corante e 

até inibidor de polimerização35. O azobenzeno, também possui importantes aplicabilidades, 

podendo ser usado como pigmentos, aditivos alimentares e medicamentos41. O nitrobenzeno, 

apesar de ser uma substância tóxica, possui funções importantes na indústria. Principalmente 

é usado na produção de óleos lubrificantes para máquinas e em pequena quantidade na 

confecção de medicamentos, pesticidas, borrachas sintéticas e até corantes42. O 

nitrosobenzeno é um composto versátil usado como intermediário de outros produtos com alto 

valor agregado como o azobenzeno e o azoxibenzeno, comentados anteriormente43. A 

fenilhidroxilamina é um produto intermediário de alto valor, que pode ser utilizada na síntese 

de compostos, como o p-aminofenol, que por sua vez origina princípio ativo de fármacos, no 

caso, paracetamol, ainda podendo ser utilizado na fabricação de pesticidas e corantes44.  

Os valores comerciais da anilina e dos produtos derivados do processo de oxidação 

estão dispostos na Tabela 1, a seguir. Podemos observar que há uma diferença significativa 

entre esses valores, justificando a obtenção de tais produtos com alto valor agregado e 

interesse comercial, a partir de um composto relativamente barato e amplamente disponível 

como a anilina.  
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Tabela 1: Lista dos preços (R$/g) da anilina e de cada produto derivado, com base no 
catálogo de produtos da empresa de produtos químicos Sigma-Aldrich consultado no dia 07 
de julho de 2017. 

Produto Preço (R$/g) 

Anilina (embalagem com 1000 mL) 0,64 

Azobenzeno (embalagem com 25 g) 46,04 

Azoxibenzeno (embalagem com 250 mg) 1296,00 

Nitrobenzeno (embalagem com 500 mL) 0,81 

Nitrosobenzeno (embalagem com 10 g) 85,40 

Fenilhidroxilamina (embalagem com 1 g) 599,00 

 

A Figura 5 abaixo apresenta um esquema geral das etapas reacionais basicamente 

envolvidas na oxidação da anilina nos cinco principais produtos encontrados: azoxibenzeno, 

nitrosobenzeno, nitrobenzeno, azobenzeno e fenilhidroxilamina. 

NH2

anilina

oxidação

NHOH

fenilhidroxilamina

oxidação

NO

nitrosobenzeno

oxidação

NO2

nitrobenzeno

NH2

anilina

condensação

azobenzeno

condensação -H2O

N
azoxibenzeno

N

O

N
N

-H2O

 

Figura 5: Representação das etapas reacionais envolvidas na obtenção dos principais 
produtos obtidos pela oxidação da anilina em determinada condição de reação. 



 

10 
 

O mecanismo reacional normalmente aceito para este processo propõe que a anilina 

oxida-se formando fenilhidroxilamina, nitrosobenzeno e nitrobenzeno. A condensação dos 

dois primeiros pode formar o azoxibenzeno. A anilina não reagida ainda pode se condensar 

com a fenilhidroxilamina para produzir o azobenzeno. 

Como mencionado anteriormente, a oxidação da anilina tem interessado a muitos 

pesquisadores ultimamente. A reação pode ser conduzida tanto em meio homogêneo quanto 

heterogêneo. Entretanto, o sucesso do processo vai depender do agente oxidante, do desenho 

do catalisador e, não menos importante, das demais condições operacionais empregadas. 

Diferentes tipos de catalisadores são reportados (incluindo complexos de metais de transição, 

heteropolioxometalatos, óxidos, peneiras moleculares e zeólitas) para promover a reação, que 

deve ser conduzida preferencialmente em condições brandas, sob pressão atmosférica e 

temperaturas inferiores a 100°C. A oxidação tem sido realizada com diversos oxidantes, tais 

como ácido peracético, terc-butil hidroperóxido, oxigênio molecular e peróxido de 

hidrogênio, mas, este último, ganha a preferência por ser mais economicamente viável, 

rentável, de manipulação segura e ambientalmente amigável que os demais. Os únicos 

produtos de degradação gerados do uso do H2O2 são água e oxigênio. O peróxido de 

hidrogênio é um forte oxidante que pode oxidar uma grande variedade de substratos em fase 

líquida em condições reacionais muito suaves. A sua interação com a superfície dos 

catalisadores determina a clivagem da ligação O–O na molécula, que pode ser homolítica ou 

heterolítica, podendo gerar diferentes tipos de espécies oxidativas tais como espécies de 

oxigênio reativas, OH–, OH•, O2
– e O2

2–, que são determinantes nas transformações e reações 

com a molécula oxidada45-47.  

Grirrane e colaboradores (2008)41 testaram catalisadores à base de ouro e ferro 

suportados em óxido de titânio na oxidação da anilina. Com catalisadores 1,5% Au/TiO2 em 

condições específicas de pressão e temperatura, obtiveram 100% de conversão da anilina, um 

número superior se comparado aos catalisadores de Pd e Pt com o mesmo suporte. Ainda no 

mesmo trabalho, viram que catalisadores de Fe com o mesmo óxido possibilitou uma 

conversão próxima de 100% obtendo quantidades significativas não só de azobenzeno como 

também de nitrosobenzeno. 

Pérez e colaboradores (2010)48 testaram catalisadores de ouro suportados em óxido de 

cério em reações de oxidação de benzilamina, anilina e em três componentes acoplados de 

benzaldeído, piperidina e fenilacetileno. Este catalisador apresentou resultados muito bons, 

destacando para conversão de anilina em quase 100% e seletividade para azobenzeno acima 
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de 90% com 0.5%p Au/CeO2 utilizando o tolueno como solvente e em atmosfera oxidante 

com aquecimento. 

Com diferentes catalisadores e condições operacionais, outros diferentes produtos 

podem ser originados. Quantidades significativas de nitrosobenzeno, azoxibenzeno e até 

azobenzeno foram obtidas por Selvam e Ramaswamy (1996)49. Foi sintetizado o catalisador 

titano-silicalita TS-1, muito utilizado na oxidação de alcanos, alquenos e álcoois em presença 

de H2O2, e o utilizaram para a conversão da anilina. O processo foi conduzido em temperatura 

ambiente com o peróxido de hidrogênio como oxidante e alguns diferentes tipos de solventes, 

dentre eles, a acetonitrila, com a qual os melhores resultados foram obtidos. Apesar de a 

conversão da anilina não ter sido tão elevada, destaca-se a boa seletividade para 

nitrosobenzeno e azoxibenzeno. Também notaram que à medida que variavam a temperatura e 

a proporção de H2O2, a conversão e a seletividade para diferentes derivados alterava. 

Uma nova rota foi proposta por Bordoloi e Halligudi (2007)50, em que utilizaram pela 

primeira vez polímeros de coordenação de organo-oxometalato [(n-Bu3Sn)2MO4] (M = Mo e 

W) para conversão da anilina em condições de temperatura e pressão ambientes e peróxido de 

hidrogênio como oxidante. Resultados mostraram que pelo menos 77% de seletividade para 

nitrosobenzeno foi obtida. Além disso, fizeram testes com diferentes espécies catalíticas como 

Na2WO4 e Na2MoO4. Estes não se mostraram tão eficientes quanto os compostos 

coordenados, porém compararam ainda ao polímero correspondente Bu3SnCl, que não 

mostrou comportamento catalítico. Puderam então concluir que, as espécies tungstênio e 

molibdênio podem ser os responsáveis pela reação acontecer de maneira melhor. O 

catalisador escolhido pôde ser reciclado sem perda de atividade. 

Tumma e colaboradores (2009)51 utilizaram catalisadores mássicos na forma de óxidos 

de titânio IV preparados por dois métodos diferentes e calcinados em temperaturas entre 120-

850 °C. Os que foram preparados por um determinado método e calcinados em 400 °C 

obtiveram 100% de conversão da anilina em diferentes solventes orgânicos: metanol, 

acetonitrila, clorofórmio e 2-propanol. Todas as reações ocorreram na presença de peróxido 

de hidrogênio, utilizado como oxidante, e em temperatura próxima de 50 °C. Eles ainda 

mostraram que o tipo de estrutura obtida após diferentes condições de calcinação influenciam 

diretamente no comportamento catalítico e na eficiência do processo. 

A obtenção dos produtos de interesse pela adequação das condições operacionais 

incluindo utilização de temperaturas menores, pequenas quantidades de catalisadores, 

quantidade e tipo de agente oxidante e redução no uso de reagentes, interessa muitos aos 
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pesquisadores, não só da área acadêmica como também nas industriais. A proposta constante 

no presente projeto ainda não se trata de um processo consolidado industrialmente. Portanto, 

nos primeiros passos para seu emprego em escala industrial, tornam-se importantes estudos de 

bancada abordando o desenvolvimento de novos catalisadores, uso de condições operacionais 

adequadas, elucidação das etapas reacionais envolvidas, estudos cinéticos que permitam a 

descrição e previsão de condições ótimas, entre outros. A oxidação em fase líquida da anilina 

via catálise heterogênea para este fim está relativamente pouco explorada. Além disso, a 

utilização de céria, nióbia e alumina como catalisadores puros, ou em um catalisador misto, 

para promover a oxidação de anilina, encontram-se escassamente retratada na literatura.   

OBJETIVOS 

O objetivo geral compreende a preparação, a caracterização físico-química e a 

avaliação catalítica de óxidos de cério, nióbio e alumínio como catalisadores heterogêneos 

frente à reação de oxidação em fase líquida da anilina para geração de produtos de alto valor 

agregado, sobretudo, nitrobenzeno, nitrosobenzeno, azobenzeno, azoxibenzeno e 

fenilhidroxilamina. 

Os objetivos específicos buscam ajustar as melhores condições operacionais – 

metodologia de preparo, tipo e massa de catalisador, tipo de solvente, quantidade de agente 

oxidante, temperatura reacional, estudo do tempo de reação e reuso do material catalítico – 

avaliando os reflexos no rendimento do processo em termos de conversão do reagente e 

seletividade aos produtos reacionais. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia empregada engloba as seguintes etapas: 

• Preparação dos catalisadores; 

• Caracterização físico-química dos catalisadores; 

• Testes de comportamento catalítico; 

• Análise e discussão dos resultados. 

Preparação dos catalisadores 

No intuito de obter materiais com promissoras propriedades catalíticas foram 

utilizados os métodos dos precursores poliméricos ou método Pechini, mistura mecânica em 

moinhos e síntese hidrotérmica. 
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Método dos Precursores Poliméricos (Método Pechini) 

Consiste basicamente na obtenção de quelatos entre os cátions metálicos, dissolvidos 

em meio aquoso, com um ácido carboxílico, geralmente o ácido cítrico, e posterior 

polimerização, utilizando uma reação de poliesterificação com um poliálcool, 

preferencialmente o etilenoglicol (Figura 6). Depois da reação, a resina sólida é tratada 

termicamente para promover a eliminação dos precursores poliméricos e posteriormente 

calcinada, para permitir que o material orgânico seja completamente eliminado, promovendo 

a cristalização das fases inorgânicas52. Foram preparados catalisadores puros (céria) 

calcinados em diferentes temperaturas. 

 

Figura 6: Representação esquemática da formação da estrutura polimérica pelo método dos 
precursores poliméricos. 

O método de Pechini possui as vantagens de ser simples, versátil, possuir baixo custo 

em seu emprego, já que existe grande variedade de sais metálicos disponíveis, sem contar 

com os reagentes ácido cítrico e etilenoglicol, que também são acessíveis, baixo consumo de 

energia, pelo processo de preparação da resina polimérica não exigir altas temperaturas, 

metodologia de fácil realização e possibilidade de obtenção de materiais homogêneos e nano-

estruturados53. 

Os catalisadores foram sintetizados através do uso de nitrato de cério hexahidratado 

(Ce(NO3)3.6H2O, VETEC), ácido cítrico (C6H8O7.H2O, SYNTH), etilenoglicol (C2H6O2, 

SYNTH) e água destilada. Foi empregada uma razão molar ácido cítrico:metal de 3:1. A 

razão mássica ácido cítrico:etilenoglicol foi mantida em 2:3. Os sais dos cátions metálicos 

foram dissolvidos em água destilada em quantidades adequadas. Em seguida, as soluções 

aquosas foram adicionadas, respectivamente, em uma solução aquosa de ácido cítrico e 
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homogeneizada em temperatura moderada, não superior a 50 °C. O etilenoglicol foi 

adicionado a cada solução dos citratos dos cátions metálicos para promover a reação de 

poliesterificação, em 100 °C, resultando em uma resina polimérica viscosa. Posteriormente, o 

poliéster foi tratado termicamente em 300 °C por 2 horas e 30 minutos para pré-pirólise do 

polímero e consequente eliminação do material orgânico. Em seguida, o material foi 

calcinado em três temperaturas diferentes e denominado da seguinte maneira de acordo com a 

temperatura de calcinação: CeO2 600, CeO2 700 e CeO2 800 °C (CeO2#600, CeO2#700 e 

CeO2#800, respectivamente) por 3 horas, em atmosfera oxidante em um forno tipo mufla, a 

uma taxa de aquecimento de 10 °C/min, a fim de eliminar o material orgânico residual e obter 

a fase e o grau de cristalinidade desejados. A Figura 7 a seguir ilustra resumidamente as 

etapas de preparação dos catalisadores. 

 

Figura 7: Fluxograma simplificado ilustrando as etapas de preparação dos catalisadores 
através do método dos precursores poliméricos. 

Síntese Hidrotérmica 

Os catalisadores a base de CeO2 foram obtidos utilizando-se o método de síntese 

hidrotérmica, que vem sendo bastante empregado para o preparo de catalisadores 

heterogêneos por possuir versatilidade na preparação de pós em escala nanométrica com 

morfologia controlada. A Figura 8 a seguir mostra de maneira simplificada o processo de 

preparação do catalisador (CeO2#NW), que foi realizada no laboratório Nanolab – GrAND, 

coordenado pelo Prof. Dr. Pedro Henrique Cury Camargo da Universidade de São Paulo e 
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gentilmente cedida para análises e testes catalíticos, como parte dos trabalhos de colaboração 

mantidos entre os grupos de pesquisa da UFOP e USP. 

 

Figura 8: Fluxograma simplificado ilustrando as etapas de preparação do catalisador através 
do método de síntese hidrotérmica. 

Para a preparação do catalisador foi utilizado hidróxido de sódio (NaOH, 99%, 

SIGMA-ALDRICH), nitrato de cério III hexahidratado (Ce(NO3)3.6H2O, 99,5%, VETEC), 

etanol (C2H6O, 99,5%, SIGMA-ALDRICH) e água deionizada. Primeiramente 19,6 g de 

NaOH foi dissolvido em 35 mL de água deionizada e a solução foi transferida para uma 

autoclave de aço inoxidável revestida com teflon de capacidade de 100 mL. Posteriormente, 

uma massa de 6,95 g do precursor do óxido foi dissolvido em 5 mL de água deionizada e 

transferida gradualmente para o recipiente contendo a solução com a base. A autoclave foi 

aquecida até 110 °C por 24 horas e após isso esfriada até temperatura ambiente. Os produtos 

foram coletados por centrifugação e lavados três vezes com etanol (15 mL) e três vezes com 

água (15 mL) sendo submetidos a centrifugações sucessivas para remoção do sobrenadante. 

Os materiais preparados foram então secos a 80 °C durante 6 horas em atmosfera oxidante. 

Mistura Mecânica 

Para obtenção de um sistema óxido de nióbio-óxido de alumínio, uma relação 

estequiométrica dos óxidos precursores (Nb2O5 – cedido pela Companhia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração-CBMM e Al2O3 – cedido pela empresa Alcoa que atua desde a 

mineração de bauxita até a produção de pó de alumínio e químicos) foi colocada em um 

moinho atritor de alta energia (moinho de Netzsch, PE075) em que o meio de moagem era de 

zircônia de 1 mm de diâmetro e o agente controlador do processo utilizado foi etanol. Esta 

etapa é para fragmentar bem as estruturas e reduzir ao máximo o tamanho de partícula. O 
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etanol é utilizado para evitar a cominuição das partículas, ou seja, impedir o surgimento de 

zonas mortas, em que o material não está sendo devidamente moído. Foram utilizadas três 

horas como tempo de moagem. 

Após o tempo de moagem, o sistema foi sinterizado a 1440 °C durante 3 horas em um 

forno tipo mufla (FE-1700 Inti), para promover mudança de fase dos precursores, utilizando 

duas rampas de aquecimento: a primeira, até 1000 °C, de 15 °C/min e uma segunda de 5 

°C/min até 1440 °C. O sistema foi novamente submetido à moagem, agora com moinho de 

bolas, e posteriormente peneirado em uma peneira #200 (Mesh) como parâmetro. Então, 

novamente o material foi submetido à nova sinterização, a 1200 °C, para reduzir a porosidade 

e permitir o crescimento do tamanho de partícula. Ao final destas etapas, o catalisador é 

finalmente obtido. A Figura 9 a seguir mostra de maneira simplificada o processo de 

preparação do catalisador, que foi realizada no laboratório Novonano – Grupo de Tecnologias 

Aplicadas de Materiais Avançados, coordenado pelo Prof. Dr. Neftalí Lenin Villarreal 

Carreño da Universidade Federal de Pelotas e gentilmente cedida para análises e testes 

catalíticos, como parte dos trabalhos de colaboração mantidos entre os grupos de pesquisa da 

UFOP e UFPel. 

 

Figura 9: Fluxograma simplificado ilustrando as etapas de preparação dos catalisadores 
através do método dos precursores poliméricos. 
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Caracterização físico-química dos catalisadores 

As caracterizações do material catalítico são de extrema importância em catálise 

heterogênea. Elas permitem explorar suas principais características como composição e 

estrutura, auxiliando na interpretação dos resultados, elucidando caminhos reacionais e até 

mesmo prevendo as melhores condições para as reações, através da descrição fiel do sólido. 

As propriedades superficiais dos materiais catalíticos preparados foram verificadas 

mediante uso de técnicas disponíveis para a caracterização físico-química de materiais. A 

princípio, os materiais foram submetidos às seguintes análises: 

• Adsorção física de nitrogênio (BET/BJH) 

Foram utilizados os métodos de Brunauer-Emmett-Teller (B.E.T.) para determinação 

dos valores de área superficial, e Barrett-Joyner-Halenda (B.J.H) para distribuição de 

diâmetro médio e volume de poros. As análises foram realizadas no aparelho Autosorb 1C – 

Quantachrome Corporation Instruments, através das isotermas de adsorção/dessorção física de 

nitrogênio, a 77K. 

• Difração de raios-X (DRX) 

A identificação das estruturas cristalinas dos catalisadores foi realizada pela técnica de 

difração de raios X (DRX). As medidas foram obtidas com os difratômetros modelo 

Shimadzu XRD-6100, D8 Advanced Bruker e Rigaku-Miniflex II. A fonte de radiação 

utilizada para as medidas foi a linha de emissão do cobre (Cu-Kα, λ = 1.5406 Å) e a taxa de 

varredura empregada foi de 0,2º/min para o intervalo em 2θ 10-80º para os catalisadores CeO2 

Pechini, 1°/min para o intervalo 2θ 20-90° para o CeO2#NW e 10-90° para AlNbO4. 

• Redução em temperatura programada (RTP) 

As análises foram feitas através do equipamento ChemBET – TPR/TPD 

Quantachrome Instruments, com uma mistura gasosa 5%H2/N2 (50 mL.min-1). Através do 

aumento programado de temperatura (25 até 1100 °C, a 5 °C/min para os catalisadores 

preparados pelo método Pechini e 50 até 1200 °C, a 10 °C/min para CeO2#NW) determinou-

se em que faixa de temperatura ocorre a redução através do consumo de hidrogênio. 

• Análise termogravimétrica (ATG) 

A análise foi conduzida em uma termobalança Shimadzu TGA-50 para acompanhar o 

processo de queima do precursor dos catalisadores. Foi utilizada uma taxa de aquecimento de 
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10 °C/min sob fluxo de ar sintético (atmosfera oxidante) de 50 cm3/min com 14 mg de massa 

de amostra, em um intervalo de temperatura de 25 °C a 1000 °C. 

• Microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução (METAR) 

As imagens da microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução foram obtidas 

com o microscópio Tecnai FEI G20 operado em 200 kV para obtenção da morfologia do 

material catalítico. As amostras para METAR foram preparadas por deposição direta de uma 

suspensão aquosa do material sobre uma grade de cobre revestida com carbono e seguindo-se 

a secagem em condições ambientais. 

• Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

Microscopia Eletrônica de Varredura do catalisador niobato de alumínio foi realizada 

em um equipamento Shimadzu SSX-550, a fim de determinar a morfologia em que o sistema 

cerâmico se encontra. Também foi possível a utilização de espectroscopia de raios-x por 

dispersão em energia (EDS) acoplada ao equipamento para constatar a composição química 

das amostras. Já as imagens de MEV para o catalisador CeO2#NW foram obtidas pelo 

equipamento JOEL JSM-6330F operado em 5kV. 

• Medidas de Acidez 

O teste de acidez foi feito com intuito de quantificar os sítios ácidos presentes no 

material catalítico por meio de titulação ácido-base. Foi utilizada uma massa de 0,05 g de 

catalisador, submetida à agitação em 20 mL de NaOH (0,01 mol.L-1) por 24 h em temperatura 

ambiente. Após esse período, o sólido foi separado por centrifugação e a solução 

sobrenadante foi titulada com HCl (0,05 mol.L-1), usando fenolftaleína como indicador. O 

número de moles de sítios ácidos encontrados é resultado da subtração entre o número de 

moles totais de NaOH utilizado e o número de moles em excesso de HCl, ou seja, quantidade 

utilizada para titulação. O número de sítios ácidos é então obtido através da multiplicação 

entre o número de moles de sítios ácidos obtidos pelo número de Avogadro, conforme 

equação: nac. = [quantidade inicial de NaOH adicionada (mols) – quantidade de HCl 

consumida (mols)] x constante de Avogadro. As medidas foram realizadas em triplicata. 

Testes catalíticos 

O comportamento catalítico dos materiais obtidos foi avaliado nas reações de oxidação 

da anilina em fase líquida. Os testes foram realizados em pressão ambiente, utilizando-se um 

sistema reacional composto de reatores em batelada, com temperatura reacional controlada e 
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monitorada, sob constante agitação. O meio reacional consistiu de quantidades pré-

determinadas de solvente orgânico (3,0 mL), todos da marca SYNTH, agente oxidante (H2O2 

– 35%v/v, NEON), catalisador heterogêneo e reagente (100 µL de anilina, SYNTH). 

Foram feitos testes reacionais em tempos de 1,5 até 48 horas. Depois de terminado o 

tempo atribuído para o teste, a reação foi interrompida. Posteriormente, o meio reacional foi 

submetido à centrifugação (centrifuga Fanem modelo 206 BL), 3000-3200 rotações por 

minuto (rpm) por cinco minutos, para separação do catalisador sólido e da fase líquida, onde 

se encontrava o restante do composto submetido a oxidação, (anilina, se a conversão for 

inferior à 100 %) e os produtos visados. Finalmente, o meio foi diluído em clorofórmio 

(SYNTH) no próprio vial (frasco utilizado nas análises cromatográficas) utilizando 50 µL do 

meio reacional para 950 µL de clorofórmio e submetido à análise em um Cromatógrafo a Gás 

GC-2010 Plus Tracera, equipado com injetor automático Shimadzu AOC-21i e detector de 

plasma BID (Barrier Discharge Ionization Detector), onde foram feitas as devidas curvas de 

calibração com as respectivas soluções padrão necessárias para identificação e quantificação 

dos produtos. A coluna se caracteriza por Shimadzu SH-Rtx-5 (5% difenil/95% dimetil 

polisiloxano) de 30 metros e 0,25 mm de diâmetro. 

Basicamente, quanto à configuração do método de análise no cromatógrafo, a 

quantidade de amostra introduzida pelo injetor automático foi de 1 µL, a temperatura do 

injetor foi mantida em 350 °C, em o modo de injeção split, ou seja, o volume que entra na 

coluna é reduzido. A coluna inicialmente iniciou-se em 50 °C, onde permaneceu por 2 

minutos, aumentando para 80 °C em uma taxa de 5 °C/ minuto, permanecendo assim também 

por 2 minutos e por último, com uma taxa de aquecimento de 10 °C /minuto, até 220 °C, onde 

ficou por 10 minutos. O injetor permaneceu o tempo todo em 280 °C. A corrida 

cromatográfica totalizou 34 minutos. Cada amostra foi analisada em triplicata (três injeções). 

Cada produto foi devidamente identificado de acordo com seus respectivos tempos de 

retenção. Para isso, cada padrão (anilina, fenilhidroxilamina, azobenzeno, azoxibenzeno, 

nitrobenzeno e nitrosobenzeno) foi injetado separadamente e em seguida todos juntos. Por 

meio deste teste, é possível a identificação segura de cada substância no cromatograma. A 

Figura 10 a seguir ilustra simplificadamente a metodologia do processo catalítico. 
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Figura 10: Imagem ilustrativa do trabalho de bancada desde a reação até a quantificação dos 
produtos. 

Cálculos para avaliar a atividade e seletividade dos catalisadores foram realizados e 

tratados, com base nas áreas dos picos dos cromatogramas obtidos. A partir das equações das 

retas obtidas através das curvas de calibração da anilina e dos produtos de interesse, os 

cálculos de conversão (C) e seletividade (S) foram feitos mediante as seguintes equações, 

respectivamente: 𝐶 = �𝑛𝑛−𝑛𝑛
𝑛𝑛

�× 100 e 𝑆 = � 𝐶𝑛
𝛴𝐶𝑛

� × 100, em que ni e nf são o número de 

mols inicial e final de anilina, respectivamente, Cn é a conversão em determinado produto e 

ΣCn é o somatório das conversões dos produtos identificados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A apresentação dos resultados experimentais a seguir foi dividida em grupos, 

separados conforme o tipo de catalisador utilizado durante este trabalho. 

Óxido de Cério – Pechini 

Caracterizações físico-químicas 

A análise termogravimétrica do material catalítico, preparado pelo método Pechini, foi 

realizada para acompanhar a eliminação do material precursor durante o processo de queima, 

realizado em diferentes temperaturas. As curvas de perdas de massa estão representadas na 

Figura 11.  
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Figura 11: Curvas da análise termogravimétrica do precursor do catalisador preparado pelo 
método Pechini. 

O material catalítico apresenta dois principais momentos de perda de massa. O 

primeiro (45-126 °C) pode ser atribuído à eliminação de água e gases precursores adsorvidos. 

Já o segundo momento de perda de massa (255-311 °C), refere-se aos eventos resultantes da 

queima do precursor polimérico e material orgânico residual53. Em temperaturas superiores a 

350 °C, não é observado perda de massa, devido à ausência de picos, mostrando a formação 

da matriz inorgânica e indicando a estabilidade térmica da amostra sintetizada até a 

temperatura final. Com base nisto, as temperaturas de calcinação, sugeridas na parte 

experimental, foram corretamente escolhidas, visto que nelas há maior garantia da ausência de 

matéria orgânica no catalisador. 

Os catalisadores obtidos após a etapa de calcinação apresentaram coloração amarelo 

claro (Figura 12), típico do óxido de cério, devido à transferência de carga O2-←Ce4+, de 

acordo com a literatura12, indicando o sucesso do método proposto de síntese dos materiais. 
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Figura 12: Fotografia dos catalisadores obtidos após a etapa de calcinação nas diferentes 
temperaturas. 

Os valores de área superficial específica, volume e diâmetro médio de poros dos 

catalisadores estão apresentados na Tabela 2. Nota-se que o conjunto de temperaturas de 

calcinação empregadas gerou materiais com diferentes características estruturais. As amostras 

não apresentaram valores elevados de área superficial específica, ainda assim concordantes 

com alguns valores apresentados por óxidos de cério comercialmente disponíveis54. A 

amostra calcinada em 600 °C apresentou o maior valor de área superficial específica e volume 

de poros dentre todas, 10,4 m2/g e 0,068 cm3/g, respectivamente, dentre os catalisadores 

produzidos pelo método Pechini. Pode ser observado que houve uma diminuição dos valores 

da área superficial e do volume de poros, com o aumento da temperatura de calcinação. Este 

fato se deve a sinterização das partículas provocada pelas temperaturas mais drásticas de 

tratamento térmico. Já o diâmetro médio de poros se manteve praticamente inalterado, na 

ordem de 2,5 Å, característico de material microporoso (φporos < 20 Å)55. 

Tabela 2: Caracterização dos catalisadores através de adsorção física de nitrogênio. 

Catalisadores SBET (m2/g) VBJH (cm3/g) D (Å) 

CeO2 600 °C 10,4 0,068 2,4 

CeO2 700 °C 4,6 0,042 2,4 

CeO2 800 °C 3,6 0,041 2,5 

CeO2 © 16,5 0,089 2,5 

     SBET = área superficial específica; VBJH = volume de poros e D = diâmetro médio de poros. CeO2 © = 

óxido de cério comercial (Sigma-Aldrich, ≥99,9%). 

As isotermas de adsorção/dessorção física de nitrogênio das amostras estão 

apresentadas na Figura 13. As isotermas apresentaram perfis que cabem em uma mistura dos 
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tipos I e II e I e III, típicos de sólidos microporosos e macroporosos ou não-porosos, com 

áreas superficiais muito baixas. Pode ser observada a presença de uma leve histerese nas 

curvas, mais perceptível na isoterma da amostra calcinada em 600 °C, cuja forma é 

determinada principalmente pelo volume e geometria dos poros. As isotermas apresentam-se 

com histereses como uma mistura dos tipos H3 e H4, associadas a poros irregulares na forma 

de fendas ou rachaduras, incluindo poros na região de microporos. Este fato pode estar 

relacionado com a eliminação do material precursor e a formação da matriz inorgânica 

durante a calcinação, afetando o tipo de poros formados56, 57. Já os gráficos das distribuições 

de diâmetro de poros mostram que a maior parte dos poros presentes na estrutura se encontra 

entre 0 e 20 Å, indicando uma maior presença de microporos. 

 

Figura 13: Isotermas de adsorção/dessorção física de N2 e de distribuição de diâmetro de 
poros para os catalisadores preparados pelo método Pechini calcinados em: 600 °C (preto), 
700 °C (vermelho) e 800 °C (azul). 
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Os difratogramas obtidos através da técnica DRX foram analisados e correlacionados 

com os padrões reportados nas fichas cristalográficas do banco de dados ICDD (International 

Centre for Diffraction Data) PDF 043-1002. A Figura 14 mostra os difratogramas de raios-X 

dos catalisadores. Os picos se apresentam pouco alargados e bem definidos, indicando alta 

cristalinidade dos materiais. 
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Figura 14: Difratogramas de raios-X dos catalisadores preparados pelo método Pechini e 
calcinados em 600 °C (linha preta), 700 °C (linha vermelha) e 800 °C (linha azul). 

Com o aumento da temperatura de calcinação dos catalisadores, os picos apresentam-

se mais intensos, definidos e estreitos, sugerindo um aumento da cristalinidade do material. 

De acordo com a literatura, a estrutura cristalina se caracteriza por fluorita do CeO2, com 

célula unitária com simetria cúbica de faces centradas (CFC) orientados pelos planos 

cristalinos de átomos representados pelos Índices de Miller (111), (200), (220), (311), (222), 

(400), (331) e (420). Os difratogramas excluem ainda a existência de qualquer outra fase 

adicional58. O valor do tamanho médio de cristalito para o pico mais intenso foi obtido através 

da equação de Scherrer: 𝑇𝐶 = 𝐾×𝜆
𝛽×cos𝜃

, em que TC representa o tamanho do cristalito, K é 

constante que depende da forma das partículas que geralmente vai de 0,9-1,0, λ é o 

comprimento da radiação eletromagnética, β é a largura na metade da altura do pico de 
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difração e cosθ referente ao ângulo do pico em questão. Os resultados para cada catalisador 

foram de 17 nm para o calcinado em 600 °C, 24 nm para o calcinado em 700 °C e 29 nm para 

o calcinado em 800 °C, que está bem de acordo com os valores reais normalmente 

encontrados na literatura59. 

A determinação das espécies redutíveis presentes na superfície do catalisador e a 

temperatura na qual essas espécies se reduzem podem trazer informações importantes para a 

catálise de reações de oxidação. Através das análises de redução em temperatura programada 

(RTP) é possível obter-se tais informações. Os perfis de RTP dos catalisadores calcinados nas 

três diferentes temperaturas e o óxido de cério comercial estão ilustrados na Figura 15. 

 

Figura 15: Perfis de redução em temperatura programada, normalizados, dos catalisadores 
preparados pelo método Pechini e calcinados em 600 °C (linha preta), 700 °C (linha azul) e 
800 °C (linha vermelha). 

Para os diferentes materiais, observa-se que os perfis de RTP se diferenciam na 

posição e intensidade dos picos. Todos apresentam dois momentos principais de redução. Um 

primeiro momento em que os picos mais intensos se apresentam em temperaturas inferiores a 

600 °C e um segundo momento em que os picos de consumo máximo de H2 se apresentam em 

temperaturas superiores a 800 °C. Normalmente, o perfil de RTP do CeO2 pode conter de um 

a três picos. O primeiro e o segundo picos, em regiões de temperatura entre 450 e 600 °C 
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aproximadamente, são frequentemente atribuídos a redução da céria superficial (espécies Ce4+ 

e O2- e O- na superfície com a formação de óxidos não estequiométricos de composição 

CeyOx), já o terceiro pico em temperaturas mais altas, em torno de 900 °C, aponta para a 

redução do óxido de cério mássico (redução do cério no bulk do material, CeO2 → Ce2O3). 

Naturalmente, na superfície há uma maior mobilidade de íons oxigênio se comparada ao bulk, 

sendo então mais fácil a redução do material em temperaturas relativamente mais baixas. No 

bulk, o oxigênio necessita ser transportado para a superfície cristalina antes de sua redução, 

por isso o aparecimentos de picos em temperaturas elevadas. Um mecanismo para a redução 

de CeO2 tem sido proposto em quatro etapas. Primeiramente, ocorre a dissociação de 

hidrogênio quimissorvido para formação de grupos hidroxila com os íons O2- superficiais, em 

seguida há formação de vacâncias aniônicas e redução de Ce4+ da vizinhança. A terceira etapa 

é representada pela combinação dos grupos hidroxilas aos hidrogênios e consequente 

dessorção de moléculas de água e por último a difusão das vacâncias superficiais para o bulk 

do catalisador11, 60. Através do mecanismo, é possível inferir qualitativamente que, quanto 

maior a redutibilidade do material, maior é a mobilidade de oxigênio pela estrutura. Este 

mecanismo está resumidamente ilustrado na Figura 16, abaixo. É interessante notar nos perfis 

de RTP dos catalisadores, o deslocamento dos picos de consumo de hidrogênio, do segundo 

momento, para temperaturas mais baixas, em função da diminuição da temperatura de 

calcinação. Este fato, além de indicar uma maior redutibilidade para os materiais calcinados 

nas temperaturas mais baixas, também pode ser atribuído ao tamanho de cristalito menor 

apresentado pelo material61, o que está consistente com os dados de DRX. Assim, no nosso 

caso, as espécies de oxigênio superficial parecem se tornar mais ativas (com maior 

mobilidade) nos catalisadores CeO2#600 > CeO2#700 ~ CeO2#800 > CeO2©62. 
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Figura 16: Esquema ilustrativo do mecanismo de redução do CeO2 adaptado do artigo 
intitulado Structural, redox and catalytic chemistry of ceria based materials7. 

A Tabela 3, a seguir, mostra os valores referentes à quantidade de sítios ácidos dos 

respectivos catalisadores CeO2 preparados pelo método Pechini, determinada pelo método de 

titulação ácido-base em soluções aquosas63. 

Tabela 3: Teste de acidez mostrando os valores de volume de HCl gastos nas titulações em 
mL e número de sítios ácidos para cada catalisador. 

Catalisadores CeO2 © CeO2#600 CeO2#700 CeO2#800 

Volume de HCl (mL) 2,20 2,20 2,20 2,20 

Nº de sítios ácidos (H+/g) 270,9x1019 270,9x1019 270,9x1019 270,9x1019 
 

Pode ser observado que não houve diferença nos volumes do titulante gastos nas 

titulações para os diferentes catalisadores, indicando uma equivalência no número de sítios 

ácidos presentes na superfície dos catalisadores. 

Ensaios catalíticos 

Em todos os gráficos representando os resultados dos ensaios catalíticos que se 

seguem, até o final deste trabalho, em que não há indicado nas colunas os respectivos valores 

(porcentagens), significa que este valor é inferior a 1,0%, correspondendo a traços da 
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determinada espécie no efluente reacional. Isto foi feito para melhor visualização dos 

resultados. 

Antes dos ensaios com o catalisador, foram realizados testes sem a sua presença. Não 

foi observada conversão apreciável da anilina nas condições utilizadas da reação, indicando a 

necessidade do catalisador no processo.  

A Figura 17 a seguir mostra os resultados de conversão de anilina e seletividades aos 

produtos reacionais para cada catalisador testado variando o volume de H2O2-35%, após 

reações de 24 h em temperatura ambiente (25 °C), usando acetonitrila como solvente. 

Os catalisadores representados por CeO2©, CeO2#600, CeO2#700 e CeO2#800, se 

referem, respectivamente, ao óxido de cério comercial, óxido de cério calcinado em 600 °C, 

óxido de cério calcinado em 700 °C e óxido de cério calcinado em 800 °C. Todos os três 

catalisadores preparados foram ativos frente ao processo de oxidação da anilina, mesmo 

possuindo valores baixos de área superficial específica, indicando que tal propriedade não se 

mostra importante no comportamento catalítico, nesse caso. Os catalisadores mantiveram 

praticamente os mesmos níveis de conversão da anilina, sem apresentar diferenças 

significativas.  Valores apreciáveis de conversão foram alcançados, onde todos os 

catalisadores produzidos pelo método Pechini converteram em torno de 50,0% de anilina, em 

todos os volumes de peróxido de hidrogênio utilizado, mesmo em temperatura e pressão 

ambiente, considerada uma condição branda, comparativamente àquelas normalmente 

empregadas no processo.   

Entretanto, dependendo da quantidade de agente oxidante (H2O2-35%) utilizada, 

diferenças nas seletividades foram observadas para os catalisadores. Com o aumento do 

volume de H2O2-35% no meio observa-se uma tendência de queda na formação do 

nitrosobenzeno e um aumento na quantidade de azoxibenzeno. Em quantidades de até 0,75 

mL de peróxido de hidrogênio, o produto majoritário obtido foi o nitrosobenzeno (91,4%, 

sobre o catalisador CeO2#700), mostrando que os catalisadores foram bastante seletivos para 

formação do mesmo. Com 1,00 mL de agente oxidante utilizado, a seletividade começa a ser 

distribuída principalmente entre nitrosobenzeno e azoxibenzeno, despontando o azoxibenzeno 

como principal produto, especialmente sobre os catalisadores calcinados nas temperaturas 

mais altas (CeO2#700 e CeO2#800). Este resultado pode estar relacionado ao fato de que o 

agente oxidante favoreça condensação entre fenilhidroxilamina e nitrosobenzeno para 

formação de azoxibenzeno64. É interessante notar que nestas reações, a seletividade para a 
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fenilhidroxilamina apresentou sempre os maiores valores para o catalisador CeO2#800, 

alcançando  21,6%. 

 

 

Figura 17: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos dos diferentes catalisadores preparados pelo método Pechini de acordo com a 
quantidade de peróxido de hidrogênio utilizada. Volume de solvente (acetonitrila) = 3 mL, 
massa de catalisador = 10 mg, volume de anilina = 100 µL, tempo = 24 horas, temperatura = 
25 °C. 

O comportamento dos catalisadores pode ser interpretado conforme os resultados de 

RTP, já que em termos de acidez, as amostras apresentaram-se equivalentes (Tabela 3). Era de 

se esperar que materiais que tivessem maior redutibilidade, apresentassem maior atividade no 

processo de oxidação da anilina, devido a maior mobilidade de oxigênio em suas 

superfícies62. Portanto, considerando o maior pico de RTP, o que representa o bulk do 

material, o catalisador CeO2#600 deveria apresentar maiores valores de conversão. Porém, 

isso não ocorreu. Durante todos os procedimentos apresentados pelos resultados acima, as 

conversões apresentadas pelos catalisadores preparados não se diferenciaram 
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significativamente, com os diferentes volumes de peróxido de hidrogênio. Contudo, foram 

observadas diferenças nas seletividades dos produtos reacionais, que variaram com a natureza 

do catalisador. Os catalisadores CeO2#700 e CeO2#800 apresentaram uma maior tendência 

geral para a formação do azoxibenzeno (por exemplo 58,7% e 54,2%, respectivamente, com 

1,00mL de H2O2-35%), indicando que a reação de oxidação da anilina avança até a formação 

do nitrosobenzeno e que a condensação entre este último com a fenilhidroxilamina, gerando o 

azoxibenzeno, é favorecida sobre estes catalisadores. Já o catalisador CeO2#600 apresentou 

uma tendência geral diferente, com uma menor formação do azoxibenzeno e uma elevada 

seletividade para formação do nitrosobenzeno (por exemplo 81,6%, com 0,50 mL de H2O2-

35%), apontando para o favorecimento da oxidação da anilina, que avança até este produto 

sobre este catalisador. Tal comportamento pode estar relacionado com as propriedades redox 

apresentadas pelos catalisadores.  De acordo com os perfis de RTP, o catalisador CeO2#600 

apresenta uma maior mobilidade de oxigênio em sua superfície, o que pode estar favorecendo 

a oxidação da anilina em fenilhidroxilamina e posteriormente em nitrosobenzeno, 

proporcionando maiores quantidades deste na composição dos produtos reacionais. Já os 

catalisadores CeO2#700 e CeO2#800, segundo os seus perfis de RTP, apresentam uma menor 

mobilidade de oxigênio em suas superfícies, o que pode estar inibindo o avanço da oxidação 

da anilina e favorecendo a condensação entre a fenilhidroxilamina e o nitrosobenzeno, 

gerando o azoxibenzeno. Portanto, este fator pode ser considerado nesse caso, para explicar as 

diferenças de seletividade apresentadas por estes últimos comparativamente ao catalisador 

CeO2#600, o qual foi o mais seletivo em nitrosobenzeno.  

A Figura 18 a seguir mostra os resultados de conversão de anilina e seletividades para 

os catalisadores CeO2#600 e CeO2#800 testados em tempos de 3 a 24 horas, mantendo-se a 

temperatura em 25 °C, o volume de peróxido em 0,75 mL, acetonitrila como solvente e a 

massa de catalisador em 10 mg. Não foram observadas diferenças muito significativas de 

conversão da anilina entre os catalisadores nos diferentes tempos reacionais estabelecidos, 

diferença esta sim, notada somente nas seletividades aos produtos.  

Observa-se que já com 3 horas de ensaio, a conversão de anilina alcançou 51,5% sobre 

o catalisador CeO2#600 e 59,8% sobre CeO2#800, permanecendo praticamente nessa faixa de 

valores até 24 horas de reação. A fenilhidroxilamina, que pode ser obtida por oxidação direta 

da anilina, foi formada em quantidades apreciáveis nos estágios iniciais da reação, 

especialmente sobre o catalisador CeO2#800, mas diminuiu com o tempo, até não ser mais 

detectada entre os produtos do catalisador CeO2#600, após 24 horas de reação, indicando o 

acontecimento das etapas subsequentes de oxidação. A quantidade de nitrosobenzeno formada 
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nos estágios iniciais foi bastante elevada, sobretudo para o catalisador CeO2#600, 

provavelmente devido a maior mobilidade de oxigênio superficial apresentada por este, o que 

pode favorecer a oxidação da anilina até o nitrosobenzeno. No tempo de 12 horas de reação, 

os resultados mostraram-se interessantes devido ao começo da formação de azoxibenzeno, em 

ambos os catalisadores, não identificado nos tempos de reação inferiores. Pode-se especular 

que, um tempo de até 6 horas, não foi suficiente para que ocorresse condensação entre 

fenilhidroxilamina e nitrosobenzeno para formação de quantidades significativas de 

azoxibenzeno, sendo identificados somente os dois primeiros como produtos. A partir de 12 

horas de reação, é passível afirmar que há maior participação de nitrosobenzeno e 

fenilhidroxilamina para formação de azoxibenzeno por condensação. Além disso, é 

interessante notar que somente no final do ensaio (24 horas), nitrobenzeno, produto avançado 

(final) da oxidação da anilina é formado, indicando que o nitrosobenzeno formado 

inicialmente a partir da fenilhidroxilamina é convertido em nitrobenzeno. 
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Figura 18: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos dos catalisadores preparados pelo método Pechini (CeO2#600 e CeO2#800). 
Volume de peróxido de hidrogênio = 0,75 mL, volume de solvente (acetonitrila) = 3 mL, 
massa de catalisador = 10 mg, volume de anilina = 100 µL, tempos de reação = 3-24 horas, 
temperatura reacional = 25 °C. 

Já é bem estabelecido que o desempenho do catalisador pode ser dependente da 

natureza do solvente utilizado em reações de oxidação65. A Figura 19 a seguir mostra os 

resultados de conversão de anilina e seletividades para os catalisadores CeO2#600 e 

CeO2#800 testados em diferentes solventes: acetonitrila (Acet.), clorofórmio, etanol e 

tetrahidrofurano (THF), mantendo-se a temperatura em 25 °C, o volume de peróxido em 0,75 

mL, tempo de reação de 12 horas e a massa de material catalítico em 10 mg. Apesar das 

diferenças entre os solventes usados, os resultados de conversão da anilina não foram afetados 

significativamente. A reação em clorofórmio e tetrahidrofurano originaram resultados 

interessantes em relação à seletividade catalítica, onde a oxidação da anilina foi 100% seletiva 
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para formação do nitrosobenzeno sobre CeO2#600, em THF, e sobre CeO2#800, em 

clorofórmio, indicando que a oxidação da anilina em nitrosobenzeno é favorecida e sua 

oxidação posterior em nitrobenzeno, juntamente com as reações de condensação que são 

inibidas nesses casos. Já na presença de etanol, a seletividade foi bem distribuída entre 

fenilhidroxilamina, nitrosobenzeno e azoxibenzeno, com uma pequena formação de 

nitrobenzeno (5,4% sobre CeO2#600). Este resultado sugere que a reação de oxidação da 

anilina avança até a formação da fenilhidroxilamina e em seguida a nitrosobenzeno e que a 

condensação entre este último com a fenilhidroxilamina, gerando o azoxibenzeno, é 

favorecida sobre os catalisadores, nessas condições. 

 

 

Figura 19: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos dos catalisadores preparados pelo método Pechini (CeO2#600 e CeO2#800) em 
diferentes solventes. Volume de peróxido de hidrogênio = 0,75 mL, volume de solvente = 3 
mL, massa de catalisador = 10 mg, volume de anilina = 100 µL, tempo de reação = 12 horas, 
temperatura reacional = 25 °C. 
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Óxido de Cério Nanofios (CeO2#NW) 

Caracterizações físico-químicas 

O catalisador CeO2#NW apresentou um maior valor de área superficial específica e 

volume de poros em comparação aos materiais análogos, apresentados na seção anterior (87,0 

m2/g e 0,350 cm3/g), respectivamente, sugerindo que o método de síntese hidrotérmica 

possibilitou a obtenção de um material com propriedades de superfície melhoradas. De acordo 

com seu diâmetro de poro, 36 Å, pode ser considerado um material mesoporoso (20 Å < φporos 

< 500 Å) 55. 

A identificação da estrutura cristalina do catalisador CeO2#NW foi realizada pela 

técnica de difração de raios X (DRX). O difratograma está disposto na Figura 20 abaixo. O 

difratograma apresenta os picos correspondentes ao óxido de cério de acordo com a ficha PDF 

43-1002, alargados, porém não tão intensos, em relação ao material comercial. Com base 

nisso, pode-se dizer que se apresenta com menor cristalinidade. Assim como o óxido de cério 

sintetizado pelo método Pechini, o perfil do DRX revela que sua estrutura cristalina é do tipo 

fluorita com célula unitária com simetria cúbica de faces centradas (CFC). O tamanho de 

cristalito calculado pela equação de Scherrer é aproximadamente 10 nm. 

 

Figura 20: Difratogramas de raios-X do catalisador CeO2#NW. 

O perfil de RTP do CeO2#NW (Figura 21) apresenta dois momentos principais de 

redução bem definidos. Um primeiro momento em que o pico mais intenso se apresenta em 
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654 °C e um segundo momento em que o pico de consumo de H2 se apresenta em 954 °C. 

Assim como discutido para o catalisador de cério sintetizado pelo método dos precursores 

poliméricos, o perfil de RTP do óxido de cério pode conter de um a três picos. O primeiro e o 

segundo picos, em regiões de temperatura mais baixas próximas de 600 °C, que são 

frequentemente atribuídos a redução da céria superficial (espécies Ce4+ e O2- e O- na 

superfície com a formação de óxidos não estequiométricos de composição CeyOx), e o terceiro 

pico em temperaturas mais altas, em torno de 900 °C, aponta para a redução do óxido de cério 

mássico (redução do cério no bulk do material, CeO2 → Ce2O3). Pode ser observado que o 

perfil de RTP para este material se diferencia na posição e intensidade dos picos de redução, 

se comparado aos materiais análogos participantes deste trabalho (CeO2 Pechini e comercial). 

O primeiro pico está deslocado para uma região de temperatura mais baixa, além disso, este 

mesmo pico é ligeiramente mais intenso que o segundo pico que aparece na maior 

temperatura.  Isto sugere que o CeO2#NW possui mais alta mobilidade de oxigênio na 

superfície62. Baseado na literatura, alguns autores sugerem também que este primeiro pico 

intenso tem uma correlação linear com a área superficial do material. É esperado que o 

número de íons oxigênio na superfície do catalisador seja alto em óxidos de cério com 

tamanho de cristalito pequeno e estes cristalitos podem conter diversos íons de O2- em 

diferentes posições, em diversos defeitos da estrutura e com diferentes números de 

coordenação. Portanto, o número e a variedade de íons O2- pode aumentar com a área 

superficial e com tamanho de cristalito diminuído. Esse resultado concorda com aqueles 

obtidos por fisissorção de nitrogênio e DRX, os quais mostraram uma elevada área superficial 

(87 m2/g) e um tamanho médio de cristalito de aproximadamente 10 nm.11, 14, 66. 

 

Figura 21: Perfil da Redução em Temperatura Programada do catalisador CeO2#NW. 



 

36 
 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e transmissão (MET) da 

amostra de CeO2#NW estão mostradas na Figura 22. O material exibe-se como nanofios com 

formas bem definidas e tamanhos uniformes (11 ± 2 nm de largura) como mostrado na Figura 

22a-c. A Figura 22c mostra a imagem (METAR) de um nanofio de CeO2 individual, 

revelando que eles são estruturalmente uniformes e monocristalinos com direção de 

crescimento ao longo do eixo [110]. 

 

Figura 22: Imagens da Microscopia eletrônica de varredura (a), microscopia eletrônica de 
transmissão (b) e microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução (c) do catalisador 
CeO2#NW. 

Ensaios catalíticos 

A Figura 23 a seguir mostra os resultados de conversão de anilina e seletividades para 

o catalisador CeO2#NW variando o volume de H2O2-35% (de 0,15 até 1,5 mL) após reações 

de 12 horas em temperatura ambiente (25 °C), usando acetonitrila como solvente. Antes dos 

ensaios com o catalisador, também foram realizados testes sem a sua presença nas mesmas 

condições, não sendo observada formação apreciável de produtos. O catalisador se mostrou 

a)

c)

b)
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ativo frente ao processo de oxidação da anilina, mesmo quando aplicado volumes baixos de 

peróxido de hidrogênio. Inclusive, podemos observar que se mostrou mais ativo, ou seja, 

alcançou o maior valor de conversão da anilina, no menor volume de oxidante, 0,15 mL. 

Dependendo da quantidade de H2O2 utilizada, diferentes conversões foram obtidas, mas as 

seletividades não foram afetadas significativamente. Os resultados mostram que existe uma 

leve tendência na diminuição da conversão de anilina com o aumento do volume de H2O2, o 

que pode ser um ponto positivo, mostrando a ação do catalisador mesmo na presença de 

pequenas quantidades de H2O2. 

Vale a pena ressaltar que não houve variação significativa nas seletividades, para 

qualquer que seja o volume de peróxido de hidrogênio ajustado, e que este catalisador foi 

bastante seletivo para nitrosobenzeno, com valores mínimos de 88,8% para este produto. Isso 

mostra que sobre CeO2#NW, a reação de oxidação da anilina em nitrosobenzeno foi 

favorecida, sendo desfavorecidas reações paralelas de condensação e a oxidação avançada em 

nitrobenzeno. Estes resultados estão mostrados na Figura 23 que se segue. 
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Figura 23: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos do catalisador CeO2#NW em diferentes volumes de H2O2 (mL) e tempo de 12 
horas. Volume de solvente (acetonitrila) = 3 mL, massa de catalisador = 10 mg, volume de 
anilina = 100 µL e temperatura reacional = 25 °C. 

A Figura 24 abaixo mostra os resultados de conversão de anilina e seletividades para o 

catalisador CeO2#NW testado em tempos de  1,5 a 48 horas. Foi selecionado somente o 

volume de 0,15 mL de H2O2 devido ao mais alto valor de conversão de anilina alcançado, 

como mostrado no gráfico anterior. Já com 1,5 horas de ensaio, 61,1% de anilina foi 

convertido, com a quantidade de anilina convertida pouco variando até o tempo de 24 horas. 

A partir daí, em 48 horas de reação, a conversão cai para 41,7%, provavelmente devido à 

desativação do catalisador ou até mesmo ao processo reacional de redução dos produtos até 

formação em anilina. 
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Ainda, é possível notar que, nas condições reacionais fixadas nesta etapa, não foram 

observadas alterações nas seletividades aos produtos, mantendo-se assim, o nitrosobenzeno 

como produto majoritário. 

 

 

Figura 24: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos do catalisador CeO2#NW em volume de H2O2 de 0,15 mL e diferentes tempos 
(1,5-48 h). Volume de solvente (acetonitrila) = 3 mL, massa de catalisador = 10 mg, volume 
de anilina = 100 µL e temperatura reacional = 25 °C. 

Os gráficos representados pela Figura 25 abaixo mostram a variação de conversão de 

anilina e de seletividade em relação a diferentes massas empregadas do material catalítico no 

principal volume de peróxido de hidrogênio até agora, 0,15 mL. Com a menor massa de 

catalisador, a conversão esteve em 50,2%, já com 10 mg do sólido, a conversão de anilina foi 

a mais alta (64,1%). Este resultado pode ser devido à decomposição do peróxido de 

hidrogênio nas espécies ativas de oxigênio pelo catalisador se tornar mais efetivo quando se 

usa uma maior quantidade deste. Entretanto, um resultado inesperado pôde ser verificado, 

quando se utilizou 15 mg de catalisador, a conversão de anilina decaiu para 55,1%. Isso pode 
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ser devido à adsorção de moléculas de anilina nos sítios ativos do catalisador, presente em 

grande quantidade, o que pode inibir a decomposição do H2O2 para gerar espécies ativas de 

oxigênio para a oxidação. Portanto, nota-se que a massa de 10 mg utilizada até agora continua 

sendo a mais indicada, se comparada as outras duas massas usadas, nesse caso. 

No tocante a seletividade aos produtos, as reações continuam tendendo para formação 

de nitrosobenzeno, em todas as circunstâncias, não havendo grandes diferenças entre elas. Isto 

só confirma ainda mais a seletividade deste catalisador para o referido produto. 

 

 

Figura 25: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos do catalisador CeO2#NW em volume de H2O2 de 0,15 mL e diferentes massas de 
catalisador (5, 10 e 15 mg). Volume de solvente (acetonitrila) = 3 mL, volume de anilina = 
100 µL, tempo = 12 horas e temperatura reacional = 25 °C. 

A Figura 26 mostra os resultados de conversão de anilina e seletividades para o 

catalisador CeO2#NW testado na presença de diferentes solventes. Mais quatro solventes 

foram selecionados para avaliar a influência na conversão de anilina e modificação da 
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seletividade. Foram testados clorofórmio, dimetilformamida, acetona e etanol, mantendo o 

volume de oxidante utilizado até então (0,15 mL) e mantendo a massa de catalisador 

escolhida inicialmente, 10 mg. Resultados promissores puderam ser obtidos, principalmente 

com etanol, em que a conversão em relação à acetonitrila aumenta de 64,1% para 73,0% sobre 

o catalisador, um salto de quase 10% a mais. Este pode ser considerado um resultado muito 

interessante, considerando que o etanol é mais barato e ambientalmente amigável. É 

interessante notar também, a conversão alcançada em acetona, comparável com aquela obtida 

em acetonitrila. 

Com relação à composição dos efluentes reacionais, os resultados mostram que com 

diferentes solventes, foram obtidas diferentes seletividades aos produtos. Em 

dimetilformamida, a maior formação de azoxibenzeno foi verificada, indicando o 

favorecimento da condensação de fenilhidroxilamina e nitrosobenzeno neste composto. Além 

disso, ainda na presença deste solvente uma quantidade apreciável de nitrobenzeno foi 

verificada (20,7%), juntamente com a menor formação de nitrosobenzeno, mostrando que a 

oxidação da anilina avança até a formação do nitrobenzeno em maior extensão. Vale destacar 

ainda, que o processo foi quase que totalmente seletivo ao nitrosobenzeno na presença de 

clorofórmio, com apenas traços de subprodutos formados. Os resultados são mostrados na 

Figura 26 (parte inferior). 
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Figura 26: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos do catalisador CeO2#NW em volume de H2O2 de 0,15 mL e solventes (Acetona, 
Acetonitrila, Clorofórmio, DMF – Dimetilformamida e Etanol). Volume de solvente = 3 mL, 
volume de anilina = 100 µL, tempo = 12 horas e temperatura reacional = 25 °C. 

A variação da temperatura reacional foi levada em consideração no comportamento do 

catalisador CeO2#NW. Foram elaborados testes com etanol e acetonitrila como solventes, em 

0,15 mL de oxidante. Os resultados estão ilustrados na Figura 27 a seguir. 

É importante notar que em todos os testes realizados com etanol, foi possível a 

obtenção de maiores valores de conversão de anilina, independente da temperatura. Pode ser 

observada a tendência de uma leve queda com o aumento da temperatura reacional, 

provavelmente por causa da decomposição das moléculas de H2O2 nas temperaturas mais 

altas67. No que tange a seletividade catalítica, a variação de temperatura não pareceu 

influencia-la quando se empregou acetonitrila como solvente, permanecendo o catalisador 

bastante seletivo para formação do nitrosobenzeno. Entretanto, na presença do etanol como 
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solvente, a seletividade pôde ser bastante alterada. Um aumento para formação de 

azoxibenzeno foi verificado, assim como uma diminuição de nitrosobenzeno, à medida que a 

temperatura reacional foi aumentada, de 25 para 50 °C, indicando o favorecimento da reação 

de condensação. 

Para o etanol, em 50 °C, o CeO2#NW foi capaz de alcançar uma seletividade de 7,1% 

em azobenzeno, produto até então obtido em quantidades muito pequenas. Este resultado 

indica que, provavelmente, a fenilhidroxilamina formada na etapa inicial da oxidação se 

condensou com a anilina não reagida, levando à formação de azobenzeno64. 

 

 

Figura 27: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos do catalisador CeO2#NW em volume de H2O2 de 0,15 mL, temperaturas (25 °C, 
40 °C e 50 °C) e solventes acetonitrila (Acet.) e etanol. Volume de solvente = 3 mL, volume 
de anilina = 100 µL, tempo = 12 horas. 
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Com o objetivo de verificar a capacidade de reutilização do catalisador CeO2#NW, o 

mesmo foi recuperado após os ensaios catalíticos.  Na Figura 28 a seguir, estão ilustrados os 

perfis de conversão e seletividades para o catalisador em subsequentes reações, mostrando a 

eficiência do material no processo de oxidação da anilina após seus sucessivos reusos. As 

reações foram realizadas em etanol devido ao melhor desempenho do material neste solvente 

se comparado aos demais solventes, durante 12 horas e 0,15 mL de oxidante. 

Ao término de cada reação, o material catalítico era submetido à lavagem em acetona 

e em seguida submetido à secagem em estufa por 12 horas, em aproximadamente 80 °C. Após 

esse procedimento, a reação era sempre seguida da maneira usual. O CeO2#NW se mostrou 

eficiente em todas as reações, com valores de conversão sempre acima de 60%, apresentando 

uma perda de atividade a partir do quinto ciclo de utilização. Quanto aos valores de 

seletividades, em todas as reações, nota-se a alta seletividade para nitrosobenzeno seguido de 

azoxibenzeno, mantendo-se assim por todas as etapas.  

 

 

Figura 28: Testes de reuso do catalisador com os dados de conversão de anilina (gráfico 
superior) e seletividade (gráfico inferior) aos produtos do catalisador CeO2#NW. Volume de 
solvente (etanol) = 3 mL, volume de anilina = 100 µL, tempo = 12 horas, volume de H2O2 = 
0,15 mL, massa de catalisador = 10 mg e temperatura reacional = 25 °C. 
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Isso mostra que, durante todas as seis reações em que o catalisador foi testado, seu 

comportamento pouco variou, podendo-se inferir que ele apresenta significativa resistência 

química e física ao processo em que foi submetido e capacidade de formar os produtos 

visados em todos os ciclos em que foi submetido. 

Óxido de Nióbio – Óxido de Alumínio 

Caracterizações físico-químicas 

Os difratogramas para as amostras de óxidos de alumínio e nióbio (Figura 29) foram 

analisados e correlacionados com os padrões reportados nas fichas cristalográficas do banco 

de dados do programa Crystallographica Search-Match. Para alumina, a ficha referência mais 

compatível é a de número PDF 10-173, em que o sistema cristalográfico é hexagonal em que 

todos os lados são iguais, porém dois ângulos iguais a 90° e o outro igual a 120°, 

característico da fase α, já que as temperaturas de tratamento térmico em que os óxidos 

precursores foram submetidos ultrapassaram os 1000 °C. Para o óxido de nióbio, a ficha PDF 

30-873 é representativa de um sistema ortorrômbico onde todos os lados são diferentes e 

ângulos iguais a 90°, característico da fase T. Já o niobato de alumínio (AlNbO4) é 

representado pela ficha PDF 26-30 por um sistema também ortorrômbico. O perfil para o 

AlNbO4 mostra que alguns picos referentes aos óxidos  precursores permanecem ainda, em 

menor intensidade, significando que algum óxido residual é deixado no material em pequenas 

quantidades, e também o surgimento de alguns novos picos, que conferem à formação do 

novo composto. Nos difratogramas de raios-X dos materiais, os picos se apresentam pouco 

alargados e bem definidos, indicando alta cristalinidade dos mesmos68-70. 
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Figura 29: Difratogramas de raios-X do AlNbO4 (linha azul) e seus precursores Al2O3 (linha 
preta) e Nb2O5 (linha vermelha). 

A verificação morfológica do material, após o tratamento térmico, foi feita utilizando 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Pode ser observado, que o material apresenta-se 

na forma aproximada de bastões e esferas (Figura 30), com seus tamanhos variando, 

basicamente, na faixa de 2 a 10 µm. Há também a existência de alguns aglomerados, que 

provavelmente são oriundos do processo de sinterização. Utilizando EDS acoplada ao 

equipamento de MEV, constatou-se a composição química da amostra. As análises foram 

feitas nas duas regiões características: esferas e bastões. Essas formas podem ser definidas 

como duas fases coexistentes no material final, isto é, a forma esférica está relacionada ao 

resíduo de óxido de alumínio do processo, e a forma de bastão relacionada ao niobato de 

alumínio formado com a moagem. Como podemos ver na Figura 30, as duas regiões 

caracterizadas podem corroborar com a teoria de duas fases que coexistem no material. Nas 

áreas destacadas das imagens, as intensidades de alumínio e nióbio variam de acordo com as 

formas que foram selecionadas. Na forma de bastão, existe uma correlação entre as 

quantidades de alumínio e nióbio. No entanto, na forma de esfera, o alumínio prevalece entre 

os demais elementos. 
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Figura 30: Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de raios-X por 
dispersão em energia (EDS) do material preparado. Micrografia com magnificação de 2000 
vezes. EDS da amostra analisada no MEV, região caracterizada pela morfologia esférica 
(figura inferior) e EDS da amostra analisada no MEV, na região caracterizada pelos bastões 
(figura superior). 

A Tabela 4, a seguir, mostra os valores referentes à quantidade de sítios ácidos dos 

respectivos óxidos precursores e do catalisador preparado por mistura mecânica. 

Tabela 4: Teste de acidez mostrando os valores de volume de HCl gastos nas titulações em 
mL, número de mol de sítios ácidos, número de sítios ácidos e o resultados do número de 
sítios ácidos totais nas quantidades usadas de cada material. 

Catalisadores Al2O3 Nb2O5 AlNbO4 
Volume de HCl (mL) 2,30 2,10 2,15 

Nº de sítios ácidos (H+/g) 102,4x1019 114,4x1019 111,4x1019 
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A Tabela 4 acima mostra que, tanto o catalisador final como seus precursores, 

apresentam número de sítios ácidos da mesma ordem de grandeza. O Nb2O5 apresentou 

114,4x1019 sítios H+/g, o maior valor dentre todos, indicando que esta amostra possui uma 

maior acidez em sua superfície71. Embora o óxido de nióbio tenha relativamente maior acidez, 

o niobato de alumínio apresenta um valor bem próximo, indicando que a associação com o 

óxido de alumínio não gerou interferência muito significativa na acidez do material. Isto pode 

ter sido devido à acidez característica, reportada na literatura, dos dois óxidos precursores 

utilizados durante a preparação do AlNbO4. 

Ensaios catalíticos 

A Figura 31 a seguir mostra os resultados de conversão de anilina e seletividades para 

o catalisador AlNbO4 variando o volume de H2O2-35% após reações de 12 , 24  e 48 horas em 

temperatura ambiente (25 °C), usando acetonitrila como solvente. Antes dos ensaios com o 

catalisador, foram realizados testes sem a sua presença, não sendo observada formação 

apreciável de produtos. O catalisador se mostrou bastante ativo frente ao processo de 

oxidação da anilina, mesmo em condições brandas, aplicando-se volumes baixos de peróxido 

de hidrogênio e temperatura ambiente. Dependendo da quantidade de agente oxidante 

utilizada, diferentes conversões e seletividades foram obtidas. O perfil do gráfico com os 

resultados dos testes catalíticos mostra que existe uma tendência no aumento da conversão de 

anilina com o aumento do volume de peróxido de hidrogênio de até 1,2 mL, em reações de 12 

horas, muito provavelmente por causa de um número maior de espécies oxidantes ativas 

disponíveis para a catálise67. Já com 24 e 48 horas de ensaio, a anilina pôde ser 

completamente convertida, independentemente da quantidade de H2O2 utilizada.  

Nota-se também pelos resultados, uma variação na seletividade aos produtos, apesar 

de não muito pronunciada especialmente a partir de 0,4 mL de H2O2 usado. O catalisador 

AlNbO4 apresentou grande capacidade em originar preferencialmente o produto 

azoxibenzeno, com  nitrobenzeno e nitrosobenzeno em menores quantidades, sobretudo na 

medida em que se aumenta o volume de peróxido de hidrogênio no meio. Em 12 horas de 

reação e com 0,2 mL de H2O2, 48,0% de conversão de anilina foi alcançado e a reação 

prosseguiu com a formação principalmente de azoxibenzeno (49,5%) e nitrosobenzeno 

(36,9%), além do aparecimento de fenilhidroxilamina e nitrobenzeno em menores 

quantidades. Ao se aumentar a quantidade de H2O2, a formação de fenilhidroxilamina não foi 

mais detectada, houve uma diminuição considerável na formação de nitrosobenzeno, 

concomitantemente ao aumento de azoxibenzeno, já aparecendo como principal produto. Isto 
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indica que a condensação entre a fenilhidroxilamina e nitrosobenzeno para formação de 

azoxibenzeno foi favorecida devido à maior quantidade de agente oxidante presente na 

mistura reacional. É interessante notar, todavia, que com o aumento da quantidade de H2O2, 

em 24 e 48 horas de ensaio, a seletividade em nitrobenzeno aumentou, com uma leve 

diminuição na formação do nitrosobenzeno, indicando o favorecimento da oxidação avançada 

da anilina para formação deste produto72.  

Devido a esses resultados, foram selecionados os volumes de agente oxidante de 0,4 

mL e 1,2 mL, para os testes em 24 horas e de até 48 horas, para analisar a variação dos 

resultados do comportamento catalítico em relação aos demais parâmetros de reação. 

 

 

Figura 31: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos do catalisador AlNbO4 em diferentes volumes de H2O2 (mL) e tempos (12-48 h). 
Volume de solvente (acetonitrila) = 3 mL, massa de catalisador = 10 mg, volume de anilina = 
100 µL, temperatura = 25 °C. 
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Com o intuito de avaliar a influência do tempo nos resultados, foram realizados testes 

variando o tempo de reação de 3 a 48 horas, Figura 32 abaixo. Foram selecionados os 

volumes de 0,4 mL e 1,2 mL de H2O2 devido aos mais altos valores de conversão da anilina 

em 12 horas, conforme mostrados na figura anterior. A conversão da anilina aumentou com o 

tempo e em 24 horas de reação, conseguimos obter a conversão total do substrato, em ambos 

os casos. 

É interessante notar que no estágio inicial da reação (3 horas) o aumento na quantidade 

de agente oxidante favoreceu enormemente a formação do nitrosobenzeno, com 100% de 

seletividade para formação deste produto. Já com 0,4 mL de H2O2 observa-se neste estágio, a 

formação também de azoxibenzeno em grande extensão, indicando que uma razão mais baixa 

entre anilina e H2O2 favorece a oxidação do reagente, nas etapas iniciais da reação. Mas, com 

o passar do tempo, os resultados mostram que a quantidade de azoxibenzeno, especialmente, e 

nitrobenzeno aumentam, com a diminuição do nitrosobenzeno, sendo possível visualizar a 

participação do segundo produto de oxidação da anilina (nitrosobenzeno) na formação de 

azoxibenzeno e nitrobenzeno, através das reações de condensação e oxidação avançada, 

respectivamente, conforme ilustrado no mecanismo proposto apresentado no início do 

trabalho pela Figura 573. 
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Figura 32: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos do catalisador AlNbO4 em diferentes volumes de H2O2 (0,4 mL e 1,2 mL) e 
tempo (3-48 h). Volume de solvente (acetonitrila) = 3 mL, massa de catalisador = 10 mg, 
volume de anilina = 100 µL, temperatura = 25 °C. 

Os gráficos representados pela Figura 33 abaixo mostram a variação da conversão de 

anilina e de seletividade em relação a diferentes massas empregadas do material catalítico e os 

dois principais volumes de peróxido de hidrogênio usados até agora, 0,4 mL e 1,2 mL. Nota-

se que com a menor massa de catalisador, a conversão não foi tão alta, em torno de 50,0%, já 

com pelo menos 10 mg do sólido, as conversões de anilina foram máximas para os dois 

volumes de H2O2. Este resultado pode ser devido à interação e decomposição do peróxido de 

hidrogênio nas espécies de oxigênio ativas pelo catalisador se tornar mais importante quando 

se usa uma maior quantidade deste73. 
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Com relação à seletividade aos produtos, podemos notar, no gráfico inferior da Figura 

33, que as reações continuam tendendo para formação de azoxibenzeno em todas as 

circunstâncias, não havendo grandes diferenças entre elas, com a variação na massa de 

catalisador empregada. 

 

 

Figura 33: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos do catalisador AlNbO4 em diferentes volumes de H2O2 (0,4 mL e 1,2 mL) e 
massas de catalisador (5, 10 e 15 mg). Volume de solvente (acetonitrila) = 3 mL, volume de 
anilina = 100 µL, tempo = 24 horas, temperatura = 25 °C. 

Com objetivo de avaliar a influência do solvente no comportamento catalítico, mais 

quatro solventes foram testados, sendo eles o clorofórmio, dimetilformamida (DMF), acetona 

e etanol. Porém, agora com o máximo volume de oxidante utilizado até então (1,2 mL) e 

mantendo a massa de catalisador escolhida inicialmente, 10 mg. Os resultados são mostrados 

na Figura 34 abaixo.  
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A atividade catalítica variou na seguinte ordem: acetonitrila > etanol > DMF ~ acetona 

> clorofórmio. Em quase todos os casos com os solventes utilizados, foi possível atingir 

valores elevados de conversão de anilina (acima de 80%), exceto com clorofórmio, em que a 

conversão de anilina ficou em 58,1%. Com esse solvente, a formação do nitrosobenzeno foi 

mais seletiva que os demais (indicando o favorecimento da oxidação da anilina), que 

proporcionaram maiores formações do azoxibenzeno. Resultados muito interessantes puderam 

ser obtidos, principalmente com etanol, em que a anilina foi quase que completamente 

convertida e com a maior seletividade em azoxibenzeno obtida até agora, 88,5%. Além do 

mais, o etanol apresenta menor custo de mercado e maior apelo ambiental se comparados à 

acetonitrila, aparecendo como um bom candidato para ser empregado no processo, com este 

catalisador. 

 

 

Figura 34: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos do catalisador AlNbO4 em volume de H2O2 = 1,2 mL e solventes (Acetona, 
Acetonitrila, Clorofórmio, DMF – Dimetilformamida e Etanol). Volume de solvente = 3 mL, 
volume de anilina = 100 µL, tempo = 24 horas, temperatura = 25 °C. 
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Para finalizar a variação de parâmetros na reação com este catalisador, foi levada em 

consideração a temperatura reacional. Foram elaborados testes com etanol em 1,2 mL de 

oxidante e comparados com alguns resultados em acetonitrila, cujos volumes de oxidante 

usados foram de 0,4 e 1,2 mL, nas temperaturas de 25, 40 e 50 °C. Os resultados estão 

ilustrados na Figura 35 a seguir. 

É importante notar que em todas as circunstâncias, a conversão de anilina foi de pelo 

menos 95,7%. Além disso, os resultados para seletividade dos produtos foram semelhantes 

para as três temperaturas em que o etanol foi empregado como solvente, isto é, o 

azoxibenzeno foi formado como produto principal. Usando acetonitrila como solvente, 

observa-se que o aumento da temperatura reacional provoca um aumento na seletividade para 

azoxibenzeno e nitrobenzeno, concomitantemente uma diminuição na seletividade para 

nitrosobenzeno, indicando que o aumento na temperatura favorece as reações de condensação 

e oxidação avançada64. As únicas circunstâncias em que a seletividade em azoxibenzeno, 

utilizando acetonitrila como solvente, foi aproximadamente igual às reações utilizando etanol, 

foram em temperaturas de 50 °C, isso mostra que o etanol influencia diretamente no resultado 

final da reação utilizando o AlNbO4 como catalisador, favorecendo ainda mais à formação de 

azoxibenzeno, mesmo em temperatura ambiente. 
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Figura 35: Dados de conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) 
aos produtos do catalisador AlNbO4 em diferentes volumes de H2O2 (0,4 mL e 1,2 mL), 
temperaturas (25 °C, 40 °C e 50 °C) e solventes acetonitrila (Acet.) e etanol. Volume de 
solvente = 3 mL, volume de anilina = 100 µL, tempo = 24 horas. 

Os dados da Figura 36 a seguir, se referem aos testes feitos para avaliar a capacidade 

de reuso do catalisador AlNbO4 (10 mg) em etanol como solvente e 1,2 mL de H2O2.  Embora 

o catalisador tenha tido um ótimo desempenho no que se trata da conversão da anilina nos 

produtos de interesse, o material catalítico não possui boa estabilidade frente à reação de 

oxidação proposta. É bem notável a perda de atividade já na segunda utilização do catalisador, 

seguida por outra perda na reação subsequente. Apesar de o material ter perdido parte da 

capacidade de conversão, provavelmente devido à desativação sequencial do catalisador, as 

seletividades praticamente se mantiveram inalteradas, com pequenas alterações, mostrando 
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assim, que ainda é possível a formação dos produtos de valor visados. Com isso, é possível 

propor que houve desativação do catalisador por envenenamento dos sítios catalíticos. 

 

 

Figura 36: Testes de reuso do catalisador com os dados de conversão de anilina (gráfico 
superior) e seletividade (gráfico inferior) aos produtos. Volume de solvente (etanol) = 3 mL, 
volume de anilina = 100 µL, tempo = 24 horas, volume de H2O2 = 1,2 mL e massa de 
catalisador = 10 mg, temperatura = 25 °C. 

A Figura 37 abaixo mostra os resultados de conversão de anilina e seletividades para 

cada óxido precursor testado como catalisador, após reações de 24 horas, em temperatura 

ambiente, usando acetonitrila e etanol como solventes. O Nb2O5 promoveu a conversão 

completa da anilina, ao passo que o Al2O3 se apresentou bem menos ativo, não alcançando 

40% de conversão da anilina. Além do mais, podem ser observadas diferenças significativas 

nas seletividades dos produtos reacionais, que foram bastante influenciadas pela natureza do 

catalisador, sobretudo quando a reação foi conduzida em acetonitrila e na menor quantidade 

de agente oxidante. O catalisador Nb2O5 proporcionou as maiores seletividades para o 

nitrobenzeno e azoxibenzeno. É interessante observar que o catalisador Al2O3 apresentou uma 
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tendência diferente, com uma baixa seletividade para o azoxibenzeno e foi o mais seletivo em 

fenilhidroxilamina (27,9%), na presença de acetonitrila. Esses resultados podem estar 

relacionados com a alta capacidade do Nb2O5 para formar espécies reativas de oxigênio, 

superoxo, peroxo e hidroxila, em contato com o peróxido de hidrogênio presente nas reações, 

devido ao nível de hidroxilação superficial. A interação mais efetiva do Nb2O5 com H2O2 

pode ser atribuída ao maior teor de grupos hidroxila livres presentes na superfície deste 

catalisador, que comparativamente ao Al2O3 não são tão prontamente disponíveis. Assim, uma 

vez que os grupos peroxo substituem os grupos ácidos na superfície71, a partir dos dados 

apresentados na Tabela 4, pode-se especular que o nível de hidroxilação inferior da superfície 

do catalisador Al2O3 leva a uma diminuição da concentração superficial dessas espécies 

peroxo. De acordo com Ziolek e colaboradores46, 47, óxidos mais eficientes na geração de 

radicais peroxo exibem, portanto, alta habilidade para formar espécies radicais peroxo que são 

a fonte de espécies ativas de oxigênio que atuam na reação. A maior eficiência do Nb2O5 para 

gerar essas espécies pode favorecer o consumo mais rápido de anilina e também limitar a 

possibilidade de uma oxidação parcial, levando a maiores conversões ao nitrobenzeno, 

oxidação completa. Além disso, os catalisadores AlNbO4 e Nb2O5, que foram mais eficazes 

na oxidação da anilina, têm mais sítios ácidos e, como resultado, puderam catalisar a oxidação 

da fenilhidroxilamina e proporcionar maiores quantidades de nitrobenzeno. Isto pode ser 

racionalizado por uma associação mais forte da anilina com os sítios mais ácidos presentes na 

superfície desses catalisadores em comparação com o Al2O3, no qual a oxidação posterior em 

nitrobenzeno pareceu inibida74. 
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Figura 37: Testes com os precursores Al2O3 e Nb2O5 do catalisador AlNbO4 com os dados de 
conversão de anilina (gráfico superior) e seletividade (gráfico inferior) aos produtos. Volume 
dos solventes (acetonitrila – Acet. – e etanol) = 3 mL, volume de anilina = 100 µL, tempo = 
24 horas, volumes de H2O2 = 0,4 e 1,2 mL e massa dos catalisadores = 10 mg, temperatura = 
25 °C. 

CONCLUSÕES 

No presente trabalho foi apresentado o desenvolvimento de materiais a base de óxido 

de cério (IV), óxido de nióbio (V) e óxido de alumínio com potenciais propriedades catalíticas 

para aplicação no processo de oxidação da anilina em fase líquida. Os resultados obtidos 

através das caracterizações físico-químicas e dos ensaios catalíticos mostraram que as 

metodologias adotadas para a preparação dos catalisadores proporcionaram a obtenção de 

materiais com interessantes propriedades texturais e catalíticas. Os catalisadores se mostraram 

ativos frente ao processo proposto, em alguns casos alcançando a conversão completa da 
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anilina, mesmo em condições reacionais brandas (temperatura e pressão ambiente). Os 

resultados revelaram que a conversão da anilina e a seletividade dos produtos foram 

influenciadas de acordo com a natureza do catalisador e as condições experimentais 

utilizadas, tais como quantidade de agente oxidante, natureza do solvente, massa de 

catalisador, temperatura e tempo de reação. A atividade e a seletividade catalíticas variaram 

também em função da técnica de preparo do catalisador utilizado, mostrando que é possível 

obter produtos diferentes alterando determinadas condições reacionais, ou seja, foi verificada 

que a reação proposta pode ser sensível a estrutura do catalisador, já que diferentes resultados 

foram obtidos com materiais análogos porém, fisico-quimicamente diferentes. 

No caso dos catalisadores de CeO2, embora valores satisfatórios de atividade tenham 

sido alcançados (em torno de 75%), não foi possível a conversão completa da anilina, dentro 

do conjunto de condições reacionais empregadas nos ensaios. Para os catalisadores 

preparados pelo método Pechini, verificou-se que a seletividade catalítica foi influenciada 

pela mobilidade de oxigênio presente na superfície dos sólidos, sendo nitrosobenzeno e 

azoxibenzeno os principais produtos formados. Pôde-se inferir que quanto maior a mobilidade 

de oxigênio superficial maior o favorecimento da oxidação da anilina em nitrosobenzeno. 

Essa argumentação talvez possa ser reforçada pelos resultados apresentados pelo catalisador 

CeO2#NW, que foi bastante seletivo em nitrosobenzeno e de acordo com o resultado de RTP, 

este catalisador apresenta uma maior mobilidade de oxigênio em sua superfície. Já no caso 

dos catalisadores a base de Nb2O5 e Al2O3, a anilina pôde ser completamente convertida em 

algumas circunstâncias. Tanto conversão quanto seletividade pareceram estar relacionadas 

com o grau de hidroxilação na superfície dos óxidos, que foi maior para os catalisadores 

Nb2O5 e AlNbO4, levando para maiores atividades e formação de nitrobenzeno, produto da 

oxidação avançada (final) da anilina. Vale ressaltar também a elevada seletividade em 

azoxibenzeno, sobre o catalisador AlNbO4, chegando próxima de 90%. Em termos de 

capacidade de reutilização, o catalisador CeO2#NW se mostrou mais promissor, enquanto o 

catalisador AlNbO4 apresentou perda de atividade já nos primeiros reciclos. 
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