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Dedico esta música a vida. 

Always On My Mind 

Elvis Presley  

Maybe I didn't treat you 

Quite as good as I should have 

Maybe I didn't love you 

Quite as often as I could have 

Little things I should have said 

and done 

I just never took the time 

You were always on my mind 

You were always on my mind 

 

Maybe I didn't hold you 

All those lonely, lonely times 

And I guess I never told you 

I'm so happy that you're mine 

If I made you feel second best 

Girl, I'm so sorry I was blind 

 

You were always on my mind 

You were always on my mind 

Tell me, tell me that your sweet 

love hasn't died 

Give me, give me one more 

chance 

To keep you satisfied, satisfied 

 

Little things I should have said 

and done 

I just never took the time 

You were always on my mind 

You are always on my mind 

You are always on my mind 

  



  

  

 

A   minha   família e amigos.  

Meu Jeito 

Frank Sinatra 

E agora que o final está próximo 

Então eu encaro a cortina final 

Meu amigo, vou dizer 

claramente 

Eu irei expor meu caso do qual 

tenho certeza 

Eu vivi uma vida que foi cheia 

Viajei por cada uma e por todas 

as estradas 

E mais, muito mais do que isso 

Eu fiz do meu jeito. 

Arrependimentos, eu tive um 

pouco 

Mas, novamente, muito 

Poucos demais para mencionar 

Fiz o que tinha de fazer 

E fui até o fim, sem exceção 

Planejei cada curso projetado 

Cada passo cuidadoso do 

percurso 

Oh, e mais, muito mais que isso 

Eu fiz do meu jeito. 

 

Sim, houve vezes, eu sei que 

você sabe 

Que abocanhei mais do que 

podia mastigar 

Mas apesar de tudo quando 

havia dúvida 

Eu enguli e cuspia 

Enfrentei tudo e me mantive no 

alto 

E fiz do meu jeito 

Eu amei, eu ri e chorei 

Tive minhas falhas, minha parte 

de derrotas 

E agora as lágrimas cessaram 

E acho tudo tão incrível 

Pensar que fiz tudo isso 

E talvez eu diga, não de uma 

maneira tímida 

Oh, não, eu não 

Eu fiz do meu jeito. 

 

O que é um homem, o que ele 

tem 

Se não for a si mesmo, então ele 

não tem 

Que dizer as palavras que sente 

E não as palavras de alguém que 

se ajoelha 

O registro mostra que eu 

suportei os golpes 

E fiz do meu jeito 

O registro mostra que tomei 

fôlego 

E fiz do meu jeito. 
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Resumo 

O presente trabalho consiste na preparação, caracterização e testes de avaliação do 

comportamento dos catalisadores de Óxido de Nióbio (V) é Óxido de Cério (IV) na reação de 

oxidação da anilina em fase líquida. As obtenções dos sólidos foram conduzidas utilizando o 

método hidrotérmico assistido por micro-ondas, para o Nb2O5, e o método de complexação 

metal-quitosana, para o CeO2. Os efeitos das condições de síntese sobre as propriedades físico-

químicas dos catalisadores foram avaliados. 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 catalítica, 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 e tempo de reação empregados. Sobre os catalisadores de Nb2O5, os 

principais produtos formados foram a fenilhidroxilamina e nitrobenzeno, enquanto sobre os 

catalisadores de CeO2, nitrosobenzeno e azoxibenzeno foram os produtos reacionais 

majoritários. 

Palavras-chave: Catálise heterogênea; Oxidação da anilina; Peróxido de hidrogênio; Óxido de 

nióbio; Óxido de cério.            
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Abstract 

 

Preparation of Nb2O5 and CeO2 Heterogeneous Catalysts for the Oxidation of Aniline 

in Liquid Phase 

The present work aims to develop Niobium Oxide and Cerium Oxide catalysts for the 

oxidation of aniline. A microwave assisted hydrothermal method for was employed for the 

preparation of nanoparticle Nb2O5 (niobium pentoxide) and the method, based on the polymer 

precursors (Pechini) was utilized to obtain CeO2. The effects of the synthesis conditions on the 

physicochemical properties were evaluated. The catalytic activity of the samples prepared in 

the liquid phase oxidation of aniline with aqueous hydrogen peroxide as oxidant was studied. 

The nanoparticles presented hexagonal structure and rounded shape covered by Nanoneedles. 

The catalysts showed high catalytic activity with total conversion of aniline under 

environmental conditions. Aniline conversion and product selectivities depended on the 

experimental parameters, particularly the oxidant,concentration of the substrate, the nature of 

the solvent, the type of catalyst and the reaction time. 
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1. Introdução  

A catálise pode ser descrita como um fenômeno em que a presença de pequenas 

quantidades de uma substância estranha à estequiometria da reação química proporciona um 

novo percurso reacional energeticamente mais favorável, o que implica no aumento da 

velocidade da reação. Tais substâncias que atuam sem serem consumidas durante o processo 

são denominadas catalisadores. Especificamente, a catálise heterogênea (quando o catalisador 

constitui uma fase diferente do meio reacional) pode ser mais limpa e econômica, 

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

heterogêneo da mistura reacional, bem como da possibilidade de reciclagem e reutilização 

deste por diversas vezes. O catalisador desempenha um papel fundamental para o sucesso do 

processo catalítico. Em alguns casos, a composição físico-química do sólido pode ser bastante 

complexa. Na maioria das vezes, é constituído por uma espécie metálica depositada em um 

suporte (quase sempre inerte) escolhido de modo a melhorar as propriedades mecânicas, 

geométricas e químicas do catalisador. Há também os catalisadores denominados mássicos, 

que são unicamente constituídos em sua superfície pelas fases ativas (óxidos metálicos e 

óxidos mistos). Cada um destes grupos está normalmente relacionado com um dado tipo de 

reação, podendo, pois, em algumas situações, ser necessário um catalisador que possua 

simultaneamente ambas as características [1-5]. 

O ato catalítico acontece na superfície do sólido e algumas reações são bastante 

sensíveis à estrutura do catalisador. Suas principais propriedades, como atividade, seletividade 

e estabilidade, estão intimamente ligadas à sua composição e metodologia de preparação [1-

3]. Nas últimas décadas, o número de publicações envolvendo diferentes metodologias de 

preparo dos catalisadores, que vão desde as mais simples as mais elaboradas, é 

consideravelmente elevado. Nota-se dessa forma que a busca pelo controle da constituição 

física e química do catalisador, realizada durante o processo de preparação, é um objeto de 

constante pesquisa e desenvolvimento. 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 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. 
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Materiais nanoestruturados, os quais apresentam características estruturais bem 

definidas, geralmente, exibem propriedades diferenciadas com relação aos demais materiais. 

As propriedades físicas e químicas dos catalisadores podem ser sensivelmente melhoradas 

quando se utilizam materiais em escala nanométrica, normalmente definida no intervalo de 1 

a 100nm. Devido ao tamanho reduzido, podem 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 reações, podendo 

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

eletrônica podem propiciar características catalíticas diferenciadas [4-8]. Portanto, o controle 

das características físicas e químicas finais do catalisador, realizado durante o processo de 

preparação, é um objeto de constante pesquisa e desenvolvimento.  

A catálise como um importante ramo da ciência atualmente, fica evidente por sua 

participação na grande maioria dos processos industriais. Através de mecanismos catalíticos, 

existe a possibilidade de simplificação de processos, melhorando tanto o rendimento para um 

determinado produto de interesse quanto o rendimento para consumo de energia, na elaboração 

dos produtos. Embora muitos processos catalíticos já estejam estabelecidos na indústria, ainda 

há espaço para novos processos e catalisadores que sejam mais eficientes. Portanto, nos 

primeiros passos para o emprego em larga escala, o conhecimento profundo do processo 

catalítico torna-se importante através de estudos de bancada, abordando o desenvolvimento de 

novos catalisadores que sejam eficientes, uso de condições operacionais adequadas, elucidação 

das etapas reacionais envolvidas, estudos cinéticos que permitam a descrição e previsão de 

condições ótimas, entre outros, se tornando um grande desafio aos pesquisadores da área. 

Sendo assim, o presente trabalho envolve a realização de estudos para a elaboração de rotas de 

preparação de novos catalisadores heterogêneos, a base de Nb2O5 e CeO2, para a oxidação em 

fase líquida da anilina. Devido as suas propriedades particulares, compostos a base de Nióbio 

e Cério têm despertado o interesse de pesquisadores para utilização em sistemas catalíticos 

heterogêneos, seja como catalisadores puros ou simplesmente adicionados em pequenas 

quantidades como promotores de catalisadores, com potencial aplicação em diferentes 

processos. Devido aos avanços da ciência e a busca por novas tecnologias que favoreçam a 

economia atômica, o foco no desenvolvimento de catalisadores para síntese orgânica de 

composto de grande valor comercial é crescente, sobretudo em processos que envolvam como 

substratos de partida substâncias abundantes ou consideradas baratas. A oxidação da anilina 

em seus derivados é um exemplo. Como resultado, fenilhidroxilamina, nitrosobenzeno, 

nitrobenzeno, azoxibenzeno e azobenzeno, que são produtos com alto valor comercial 
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embutido, podem ser obtidos [9]. Os valores da anilina e dos produtos citados estão destacados 

na Tabela 1. Esses assuntos serão tratados brevemente nas próximas seções. 

 

Tabela 1. Lista dos preços em reais por grama (R$/g) da anilina e de cada produto visado, com 

base na consulta ao catálogo de produtos do fornecedor de produtos químicos Sigma-Aldrich 

(http://www.sigmaaldrich.com/brazil.html) em 07/06/17. 

Produto Preço (R$) / g 

Anilina 0,14 

Azobenzeno 43,04 

Azoxibenzeno 1212,00 

Nitrobenzeno 0,53 

Nitrosobenzeno 65,60 

Fenilhidroxilamina 599,00 

 

2. Revisão bibliográfica 

2.1 Óxido de Nióbio (V) – Nb2O5 

O elemento químico 41 da tabela periódica, descoberto em 1801 por Charles Hatchett, 

foi inicialmente chamado de colômbio e posteriormente rebatizado de nióbio (Nb) em 1844 

por Heinrich Rose, nomenclatura finalmente recomendada nos anos 50 pela IUPAC para o 

elemento [10,11].  

O nióbio, que é pouco abundante na crosta terrestre, é encontrado naturalmente na 

forma de minerais como piroclorita e columbita, sendo que sua principal fonte é a piroclorita. 

No Brasil estão localizadas as maiores reservas conhecidas de nióbio, principalmente nos 

estados de Minas Gerais e Goiás, fazendo do nosso país o maior produtor mundial de minerais 

contendo este elemento e o responsável pela maior parte do metal que circula no mercado [11]. 

O nióbio pode adquirir os estados de oxidação de +5 até –1, portanto uma série de óxidos de 

diferentes estequiometrias podem existir, destacando-se o Nb2O5, o NbO2 e o NbO como os 

principais, sendo o primeiro o mais estável.  
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O Nb2O5 (nióbia) é um sólido branco, termodinamicamente estável ao ar e insolúvel 

em água, mas solúvel tanto em ácidos fortes quanto em bases fortes. Apresenta em sua 

estrutura sítios ácidos de Bronsted e de Lewis, com alta acidez, e também características 

anfóteras [10-14]. A acidez de Bronsted 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 incompletos [15].  

A literatura relata que o Nb2O5 pode apresentar-se amorfo ou cristalino. O óxido de 

nióbio amorfo Nb2O5.nH2O geralmente possui em sua estrutura octaedros distorcidos de NbO6, 

podendo ser encontradas diferentes estruturas para os poliedros de coordenação, como a hepta-

coordenada (NbO7) e a octa-coordenada (NbO8). O Nb2O5 possui elevada complexidade 

estrutural devido ao polimorfismo característico, podendo formar onze fases cristalinas, tais 

como as fases T, H, M, N, P e TT. Entretanto, duas fases cristalinas principais são realmente 

reconhecidas, a fase T, ortorrômbica e a fase H, monoclínica. Na forma T, os átomos de nióbio 

rodeados por átomos de oxigênio formam octaedros ou bipirâmides pentagonais distorcidos. 

A forma H apresenta uma estrutura ordenada que contem na formação blocos de octaedro 

NbO6 (3x4 e 3x5) que dividem o canto com o octaedro do seu próprio bloco e a borda com o 

octaedro em outro bloco. Um dos 28 átomos em cada célula unitária está presente em um sítio 

tetraédrico, onde ocorre a junção do bloco (Figura 1) [10,16]. 

 

Figura 1. Representações das estruturas cristalinas do Nb2O5: (a) fase T e (b) fase H. Esferas 

vermelhas = átomos de oxigênio, esferas cinzas = átomos de nióbio. (Fonte do autor).  

A importância do nióbio pode ser medida por sua ampla aplicação em diversos setores 

da indústria e tecnologia. Por causa de suas destacadas propriedades físico-químicas, como 

estabilidade, forte interação metal-suporte e acidez, compostos de nióbio têm sido bastante 

empregados como catalisadores heterogêneos em vários tipos de reações, tais como 

a)
b)

(a) (b)
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esterificação, alquilação, hidrogenação, isomerização, oxidação, entre outras, atuando como 

fase ativa, suporte ou promotores de catalisadores [10].  

   

2.2 Oxido de Cério (IV) – CeO2  

O cério (Ce), elemento químico de número atômico 58, é o mais abundante das terras 

raras no planeta, sendo encontrado principalmente na forma dos minerais bastinasita e 

monazita. Apresenta dois estados de oxidação, +3 e +4. Na fase mais estável, o óxido de cério 

(CeO2), ou céria, o elemento apresenta predominantemente valência +4, enquanto em seu 

sesquióxido (Ce2O3) de estrutura hexagonal a valência predominante é +3 [17].  

Materiais contendo óxido de cério estão presentes em um vasto campo de aplicações 

tecnológicas. Em catálise heterogênea, podem ser empregados como promotores de 

catalisadores, suportes catalíticos e como catalisadores propriamente ditos, justamente por 

causa de suas propriedades físico-químicas particulares. O desempenho catalítico da céria 

passa pelas características redox, apresentadas como a capacidade de movimentar oxigênio em 

sua rede cristalina, liberação de oxigênio via formação reversível de oxigênio-vacância e 

habilidade do cério em existir entre dois estados de oxidação representada pela redução parcial 

para CeO2-x (CeO2 ⇌ CeO2-x + x/2O2), além de alta afinidade por compostos contendo 

oxigênio, nitrogênio e enxofre. 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 e estocagem de oxigênio. Além disso, possui alta mobilidade 

de oxigênio e facilidade em formar fortes interações intermetálicas. Devido a sua alta 

capacidade de estocagem de oxigênio, que está relacionada com sua facilidade em mudar seu 

estado de oxidação, 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 oxidante [17-22]. 

O CeO2 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. 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 
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menores, cujas posições centrais estão ocupadas por íons oxigênio e as extremidades 

alternadas ocupadas pelos íons Ce4+ (Figura 2) [19,23]. 

 

Figura 2. Representações da estrutura cristalina CFC tipo fluorita do CeO2. Esferas vermelhas 

= átomos de oxigênio, esferas amarelas = átomos de cério. (Fonte do autor). 

 

2.3 Oxidação da anilina em fase líquida 

Processos que envolvem oxidação catalítica são importantes no setor industrial e, 

portanto, despertam o interesse do meio científico. Nas últimas décadas, a oxidação da anilina 

em seus derivados oxigenados tem recebido bastante atenção do meio científico por se tratarem 

de produtos com alto valor agregado, com aplicação em vários setores do ramo tecnológico 

[9]. Fenilhidroxilamina, nitrosobenzeno, nitrobenzeno, azobenzeno e azoxibenzeno são 

compostos importantes normalmente formados durante a oxidação da anilina. O azoxibenzeno 

pode ser empregado como agente redutor, estabilizante químico, corante e até inibidor de 

polimerização [24]. O azobenzeno pode ser usado como pigmento, aditivo alimentar e em 

medicamentos [25]. O nitrobenzeno, apesar de ser uma substância tóxica, possui funções 

importantes na indústria, usado principalmente na produção de óleos lubrificantes para 

máquinas e em pequena quantidade na confecção de medicamentos, pesticidas, borrachas 

sintéticas e até corantes [26]. Por fim, o nitrosobenzeno e a fenilhidroxilamina são compostos 

versáteis, que podem participar como intermediários de síntese de produtos importantes, como 

medicamentos [27].   

A oxidação seletiva de aminas aromáticas é uma das reações mais desafiadoras para a 

catálise heterogênea. A obtenção de um processo catalítico altamente seletivo no produto de 

interesse e com conversão do substrato apreciável pode ser dificultada por reações paralelas 

competitivas (oxidação avançada e condensação oxidativa).  
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As etapas reacionais normalmente aceitas para o processo de oxidação da anilina 

envolvem a oxidação da anilina 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 (Figura 3) [24].  

 

 

Figura 3. Esquema ilustrativo das etapas propostas envolvidas na oxidação catalítica da 

anilina em seus principais derivados. 

A reação pode ser conduzida tanto em meio homogêneo quanto heterogêneo. 

Entretanto, a composição do efluente reacional vai depender do agente oxidante, do tipo de 

catalisador e das condições operacionais empregadas, tais como temperatura, pressão, tipo de 

solvente, massa de catalisador, entre outras. Alguns trabalhos relatam também a condução das 

reações sem utilização de solvente. Diferentes tipos de catalisadores são reportados, incluindo 

complexos de metais de transição [28], heteropolioxometalatos [29], óxidos [9,24,30-32], 

peneiras moleculares [33-35] e zeólitas [36], 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, o ultimo, ganha a 

preferência por ser mais economicamente viável, atomicamente rentável, de manipulação 

razoavelmente segura e ambientalmente amigável que os demais [32]. Os únicos produtos de 

degradação gerados do seu uso são a água e oxigénio (2H2O2 → 2H2O + O2). O peróxido de 

 NH2 NHOH NO NO2
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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 (espécies de oxigênio 

reativas, OH–, OH•, O2
–, O2

2–) determinantes nas transformações e reações com a molécula 

oxidada [37-39].  

Gontier e Tuel [35] conduziram reações de oxidação da anilina, na temperatura de 

70°C, em acetonitrila, sobre uma série de peneiras moleculares substituídas com metais de 

transição, utilizando diferentes agentes oxidantes. Os resultados mostraram que as zeólitas com 

poros largos ou sílicas mesoporosas foram os catalisadores mais eficientes, devido a limitação 

da difusão das moléculas de reagentes e produtos pelos canais dos sólidos, podendo ser usados 

tanto com terc-butil hidroperóxido quanto peróxido de hidrogênio como oxidantes. Em baixas 

razões oxidante/anilina, azoxibenzeno foi o principal produto formado sobre catalisadores 

contendo titânio. Em contraste, zeólitas substituídas com vanádio, somente foram ativas na 

presença de terc-butil hidroperóxido, levando a formação seletiva de nitrobenzeno.       

Ghosh e colaboradores [9] promoveram a oxidação da anilina utilizando nanopartículas 

de prata suportadas em óxido de tungstênio nanoestruturado (2,5wt.%Ag/WO3), em 

acetonitrila como solvente. A temperatura reacional variou de 30°C até 80°C, a razão molar 

anilina:H2O2 variou entre 1:1 e 1:5 e o tempo de reação na faixa de 6h até 30h. O catalisador 

se mostrou bastante ativo, convertendo 87% de anilina, e seletivo com a formação de 91% de 

azoxibenzeno, em 30°C, após 24h de reação com uma razão molar anilina:H2O2 de 1:3. A 

atividade destacada do catalisador decorreu da combinação de alguns fatores, como o efeito 

nanométrico das partículas de prata (~ 2 – 5 nm) uniformemente dispersas, gerando mais locais 

ativos para a reação e a interação sinérgica entre as nanopartículas e o WO3 nanocristalino. 

Além disso, observou-se uma elevada estabilidade e reciclabilidade do catalisador depois de 

quatro corridas, sob as condições reacionais empregadas.  

Shukla e colaboradores [32] sintetizaram, via método hidrotérmico, nanopartículas de 

cobre suportadas em óxido de cério nanocristalino, para promover a oxidação de aminas 

aromáticas. Os efeitos de diferentes parâmetros reacionais como temperatura, tempo de reação 

e razão molar substratos:H2O2 foram investigados detalhadamente. Foi observado que 

nanopartículas de Cu entre 5 e 10 nm suportadas em nanopartículas de CeO2 entre 20 e 40 nm 

foram formadas quando o teor de Cu empregado foi de 3,8% wt.%. Inclusive, esta foi a carga 



  

19

  

 

de Cu ótima para dar a atividade catalítica máxima, com uma conversão de 95% de anilina e 

92% de seletividade para a formação de azoxibenzeno, após 6h de reação em 50°C, com razão 

molar anilina:H2O2 de 1:3 em acetonitrila como solvente. Catalisadores com carga de Cu acima 

de 3,8% wt.%., tiveram sua ação catalítica diminuída devido à formação de espécies de Cu 

aglomeradas. Vale ressaltar que os óxidos de cobre e cério puros apresentaram desempenhos 

catalíticos bem mais pobres que o catalisador 3.8% CuCeO2, mostrando que a presença de 

nanopartículas de cobre com forte interação e altamente dispersas sobre a superfície de céria 

foram responsáveis pela atividade catalítica superior. 

Acharyya e colaboradores [24] conduziram a oxidação catalítica da anilina sobre 

espinélio CuCr2O4 nanoparticulado. Após 10 horas de reação, os resultados mostraram que o 

catalisador converteu eficientemente anilina (78%) e seletivamente em azoxibenzeno (92%), a 

70°C, com uma razão molar anilina:H2O2 de 1:5 em 1,4-dioxano como solvente. 

Comparativamente aos óxidos de cobre e crômio puros ou combinados como catalisadores, o 

espinélio se mostrou sempre mais ativo e seletivo ao azoxibenzeno, muito em função de sua 

dimensão nanométrica que permite um maior acesso por parte das moléculas do substrato a 

seus sítios ativos, devido a grande relação área/volume, na medida em os óxidos convencionais 

possuem partículas de tamanho grande e superfícies irregulares. Além disso, o catalisador pôde 

ser reutilizado por cinco vezes, sem apresentar lixiviação e desativação durante o processo. 

Tumma e colaboradores [31] prepararam diferentes amostras de óxido de titânio (IV) 

pelo método sol-gel para promover as reações de oxidação da anilina usando peróxido de 

hidrogênio como agente oxidante em 50°C. Os resultados mostraram que a forma anatase foi 

um catalisador bastante eficiente para a reação, com 100% de conversão em quase todos os 

testes e também bastante seletivo para formação do azoxibenzeno (98%), enquanto a forma 

rutilo se mostrou um catalisador completamente inativo frente a reação. Quando metanol foi 

utilizado como solvente, a conversão completa da anilina em azoxibenzeno pode ser observada 

em apenas 1 hora de reação. Já na presença de acetona, não foi observado progresso da reação, 

mesmo após 24 horas. O catalisador foi utilizado várias vezes para a reação de oxidação sem 

praticamente perda de atividade.  

    Embora vários graus de sucesso, em termos de conversão do substrato e seletividade 

aos produtos reacionais, tenham sido alcançados até agora, pode ser constatado que ainda 

existe claramente uma procura por catalisadores heterogêneos eficientes e reutilizáveis para a 

oxidação seletiva de anilinas, tornando-se um desafio aos pesquisadores da área.  
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3. Objetivos  

O objetivo geral do presente projeto compreende a preparação, caracterização e 

avaliação catalítica de catalisadores heterogêneos, a base de Nb2O5 e CeO2, frente a oxidação 

da anilina em fase líquida, para obtenção de produtos de interesse, destacando-se 

fenilhidroxilamina, nitrosobenzeno, nitrobenzeno, azobenzeno e azoxibenzeno. 

Como objetivo específico estão o desenvolvimento de catalisadores heterogêneos 

nanoestruturados, que apresentem comportamento catalítico destacado perante a reação 

proposta, o estudo da influência de algumas variáveis no processo catalítico, tais como 

metodologia de obtenção do catalisador, tipo de catalisador e parâmetros reacionais. Pretende-

se ajustar as melhores condições operacionais para que o rendimento do processo seja 

satisfatório e comparar os desempenhos catalíticos dos materiais preparados durante o projeto 

com aqueles apresentados por catalisadores comerciais. 

A oxidação em fase líquida da anilina via catálise heterogênea ainda é relativamente 

pouco explorada. Além disso, a utilização de nióbia e céria puros como catalisadores, ou como 

suportes de um catalisador metálico, ou em um catalisador misto juntamente a outro óxido, 

para promover esta reação, tem sido muito pouco ou não retratado na literatura até o momento. 

Portanto, a motivação para o uso dos referidos óxidos está pautada nisso, além das 

propriedades particulares, citadas anteriormente, que ambos apresentam e da disponibilidade 

que os mesmos possuem.   

 

4. Materiais e métodos 

4.1. Preparação dos catalisadores 

Durante a preparação do sólido (catalisador) é interessante que tenhamos metodologias 

que sejam eficazes e também ofereçam vantagens, como simplicidade e baixo custo. A 

obtenção dos catalisadores estará baseada na utilização de diferentes rotas, incluindo um 

método desenvolvido por nosso grupo de pesquisa, baseado no método dos precursores 

poliméricos, e síntese hidrotérmica assistida por micro-ondas. 

 

4.1.1. Preparação do Nb2O5 via síntese hidrotérmica assistida por micro-ondas  
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Os catalisadores a base de Nb2O5 foram obtidos utilizando-se o método de síntese 

hidrotérmica assistida por radiação de micro-ondas, que vem sendo bastante empregado para 

o preparo de materiais catalíticos por apresentar grande versatilidade e agilidade na preparação 

de pós nanométricos com morfologia controlada. Este método, que combina as vantagens do 

processo hidrotermal associado à irradiação por micro-ondas, tem como diferencial utilizar 

baixas temperaturas e tempos curtos de síntese. Neste processo a radiação eletromagnética 

(micro-ondas) age diretamente sobre os dipolos permanentes do solvente (água), os quais 

oscilam e transferem energia térmica para o soluto. Dessa forma, o calor é gerado a partir do 

interior do material, o que permite uma redução do tempo de processamento e do custo 

energético. Esse aquecimento localizado da solução favorece a cinética de cristalização e pode 

promover a formação de partículas com distribuição homogênea, tornando este processo limpo 

e mais eficiente tanto do ponto de vista científico quanto econômico [40]. A síntese das 

nanopartículas de Nb2O5 [41] 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. O 

equipamento utilizado nos tratamentos hidrotérmicos consistiu em um reator de aço inox 

composto por uma cápsula interna de politetrafluoretileno, o qual era aquecido pela radiação 

micro-ondas (Electrolux, MEF41). O monitoramento da temperatura e pressão era realizado 

através de um termopar interno, inserido dentro de um poço frio, e através de uma sonda de 

pressão (manômetro). O forno micro-ondas opera com radiação de 2,45GHz e potência 

controlada automaticamente pelo equipamento (máxima de 1000W) de maneira a manter a 

temperatura desejada constante. Na obtenção dos pós, 2,0g do complexo amoniacal de nióbio 

(NH4NbO(C2O4)2 – CBMM, Brasil) foram dissolvidas em 100mL de água destilada. Em 

seguida, foi adicionado peróxido de hidrogênio (H2O2 30%v/v– Synth) com uma relação molar 

de 10:1 de nióbio, resultando em uma solução amarela transparente, indicando a formação de 

uma solução coloidal de nióbio peróxo-complexo. O tratamento hidrotérmico foi realizado a 

160°C em diferentes tempos de síntese (15, 30 e 60 minutos, respectivamente) para 

precipitação e crescimento das nanopartículas. Após o tratamento, o precipitado foi lavado 

com água destilada e centrifugado por três vezes para remoção das impurezas e, por fim, seco 

em estufa a 50°C por 24 horas (Figura 4) [42]. Os catalisadores foram denominados, 

respectivamente, Nb2O5#15, Nb2O5#30 e Nb2O5#60, de acordo com os tempos de síntese 

empregados. 
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Figura 4. Fluxograma simplificado ilustrando as etapas de preparação dos catalisadores 

através do método hidrotérmico assistido por micro-ondas. 

 

 

4.1.2. Preparação do CeO2 via método de complexação metal-quitosana  

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

de catalisadores desenvolvido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Catálise Heterogênea 

da Universidade Federal de Santa Catarina [43]. O método, baseado no método dos precursores 

poliméricos (Pechini), consiste na obtenção de um compósito híbrido composto do hidróxido 

do elemento metálico proposto e o polímero orgânico quitosana. Primeiramente, é feita a 

complexação do cátion metálico com o biopolímero quitosana. Após a obtenção do complexo 

metal-quitosana, promove-se a formação do compósito em meio básico. Através da eliminação 

do biopolímero pelo tratamento térmico, o óxido do metal pode ser obtido. 

Para obtenção dos pós (Figura 5), foi preparada uma solução aquosa do nitrato de cério 

hexahidratado (Ce(NO3)3.6H2O, VETEC). Concomitantemente, foi preparada uma solução do 

biopolímero (Quitosana – Aldrich) dissolvido em uma solução 5%v/v de ácido acético (Synth). 

As duas soluções, com razão monômero:cério igual a 1,5:2, foram então misturadas, 

permanecendo sob agitação durante 1 hora em condições ambiente. Posteriormente, a mistura 

resultante foi adicionada lentamente a uma solução alcalina 50%v/v de hidróxido de amônio 

(NH4OH– Synth) sob agitação. O gel formado foi separado da solução alcalina por filtração, 

lavado com água destilada e seco em temperatura ambiente por 72 horas. Depois de seco, o 

material foi submetido ao processo de tratamento térmico em um forno tipo mufla, nas 
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temperaturas de 500°C e 700°C, durante 2 horas, em atmosfera oxidante, utilizando uma taxa 

de aquecimento de 10°C/min. Os catalisadores foram denominados, respectivamente, 

CeO2#500 e CeO2#700, de acordo com as temperaturas de calcinação empregadas.  

 

 

 

Figura 5. Fluxograma simplificado ilustrando as etapas de preparação dos catalisadores 

através do método de complexação metal-quitosana. 

4.2. Caracterização dos catalisadores 

Em catálise heterogênea, a descrição fiel do sólido, através de sua caracterização físico-

química, é de extrema importância, pois é possível 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. As propriedades 

superficiais dos materiais catalíticos preparados foram verificadas mediante uso de técnicas 

disponíveis para a caracterização físico-química de materiais descritas a seguir. 

 

4.2.1 Análise termogravimétrica (ATG) 

O processo de queima das amostras preparadas pelo processo de complexação metal-

quitosana foi acompanhado por análise termogravimétrica, que foi conduzida através de uma 

termobalança Shimadzu TGA-50. Foi utilizada uma taxa de aquecimento de 10C/min sob 

fluxo de ar sintético (atmosfera oxidante) de 50cm3/min com 14mg de massa de amostra. 
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4.2.2 Adsorção/dessorção física de nitrogênio (BET/BJH) 

As análises das áreas superficiais específicas, distribuição de diâmetro médio e volume 

de poros foram realizadas no aparelho Autosorb 1C – Quantachrome Corporation Instruments. 

As amostras foram previamente ativadas em 200°C sob vácuo, na estação de tratamento, 

durante 2 horas. Em seguida, foram submetidas às análises através das isotermas de 

adsorção/dessorção física de nitrogênio, a 77K, na estação de análise. Os valores das áreas 

superficiais específicas foram determinados pelo método de Brunauer-Emmett-Teller (B.E.T.), 

e a distribuição de diâmetro médio e volume de poros foram calculados de acordo com o método 

de Barrett-Joyner-Halenda (B.J.H). 

 

4.2.3 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 um difratômetro modelo Shimadzu 

XRD-6100. As condições de operação do equipamento foram as seguintes: voltagem de 

aceleração de 40 kV, corrente de 30 mA, a fonte de radiação utilizada para as medidas foi a 

linha de emissão do cobre (Cu-Kα, λ = 1.5406Å) e a taxa de varredura empregada de 0,2º/min 

para um intervalo em 2θ de 10 à 80º. 

 

4.2.4 Redução em temperatura programada (RTP) 

Para determinação da faixa de temperatura de redução do catalisador, a amostra foi 

previamente preparada sob fluxo de nitrogênio (50mL/min) a 150°C por 1 hora. Após 

arrefecimento da amostra até a temperatura ambiente, o nitrogênio foi substituído pela mistura 

gasosa H2/N2, com 5% de hidrogênio. Através do aumento programado de temperatura (25 até 

1000°C, a 20°C/min) determinou-se em que faixa de temperatura ocorre a redução metálica 

através do consumo de hidrogênio. Tal consumo foi determinado através do equipamento 

ChemBET – 3000, Quantachrome Instruments. 

 

4.2.5 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

As nanopartículas de Nb2O5 obtidas por síntese hidrotérmica assistida por micro-ondas 

foram analisadas por um microscópio eletrônico de transmissão (JEM 1400, JEOL) a fim de 

verificar a morfologia e o tamanho de partícula. Para esta análise, foram preparadas suspensões 

coloidais através da dispersão das diferentes amostras em álcool isopropílico e banhos de 

ultrassom durante 15 minutos. As amostras foram depositadas sobre um grid de cobre contendo 

um filme de carbono (400 mesh Cu, Ted Pella). 
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4.2.6 Medidas de acidez 

A acidez de superfície dos catalisadores foi avaliada por titulação ácido-base. Para as 

medidas, pesou-se 50mg de catalisador e em seguida adicionou-se 20mL de uma solução de 

hidróxido de sódio 0,01mol/L, deixando sob agitação constante durante 24 horas, em 

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

sobrenadante foi titulada com ácido clorídrico (0,05mol/L), usando fenolftaleína como 

indicador. A quantidade de sítios ácidos no catalisador foi determinada por: nac. = [quantidade 

inicial de NaOH adicionada (mols) – quantidade de HCl consumida (mols)] x constante de 

Avogadro. As medidas foram realizadas em triplicata. 

 

4.2.7 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

Para as medidas, pesou-se 2,0mg da amostra e misturou-se com 100,0 mg de KBr de 

grau espectroscópico. A mistura foi então macerada, seca e prensada na forma de pastilha (13 

mm), usando 8 toneladas de pressão por 60 segundos para posterior leitura em espectrômetro 

de infravermelho com transformada de Fourier (ABB Bomem, modelo MB3000) com 

resolução do detector em 4 cm-1 e 32 varreduras por amostra. 

4.3. Testes catalíticos 

Os comportamentos dos catalisadores foram avaliados na reação de oxidação da anilina 

em fase líquida. As reações foram conduzidas em um reator de batelada, acomodado em uma 

placa de aquecimento e agitação magnética, sob pressão atmosférica. Uma quantidade 

determinada do catalisador (10,0 mg) foi dispersa em solventes específicos (acetona, 

acetonitrila, água, clorofórmio, etanol e tetrahidrofurano, respectivamente, para avaliar o efeito 

dos solventes ) contendo o substrato (anilina 0,1 mL), sob constante agitação. Posteriormente 

foi adicionado o agente oxidante (H2O2 35%v/v, 0,15mL, 0,25mL, 0,50mL e 1,0mL, 

respectivamente) ao meio reacional. A temperatura reacional foi mantida controlada e 

monitorada por um termômetro acoplado ao reator. Foram conduzidos testes reacionais em 

tempos de 3 até 24 horas. Ao término da reação, o meio reacional foi neutralizado, devido a 

presença do peróxido de hidrogênio usado como agente oxidante, com solução saturada de 

bicarbonato de sódio. Posteriormente, procedeu-se a extração líquido-líquido e a secagem da 

fase orgânica com sulfato de sódio sólido. A solução resultante foi então filtrada e centrifugada 

para injeção no cromatógrafo gasoso. Durante os ensaios catalíticos, foram retiradas 

periodicamente alíquotas do meio reacional para acompanhamento do desempenho catalítico, 

em termos de conversão do reagente e seletividade dos produtos, que foi feito com o auxílio 
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de um cromatógrafo gasoso (Shimadzu 17A – coluna capilar CarboWAX 20M e detector FID, 

com temperatura de injetor de 250°C, coluna Oven 80°C, Detector 280°C, fluxo com gás de 

araste de hidrogênio injetor modelo split, velocidade linear de 35,0 cm/segundo, total do araste 

é de 37,7ml/min e araste na coluna de 1,12ml/min, com tempo total de 30 minutos de corrida) 

(Figura 6). A conversão foi calculada pela seguinte equação: x100
[Q]

[Q][Q]
%)Conversão(

i

fi 

, onde [Q]f representa a quantidade (número de mols) de reagente (anilina) ao final do tempo 

de reação e [Q]i a quantidade inicial (número de mols) de entrada de reagente no reator. A 

seletividade catalítica será definida como função da quantidade relativa de cada produto 

reacional detectado: x100
[Q][Q]

[Q]
de(%)Seletivida

fi

P


 , onde [Q]P representa a quantidade 

(número de mols) de cada produto e [Q]i – [Q]f a quantidade (número de mols) de anilina 

convertida. As quantidades de cada espécie presente no meio reacional foram determinadas 

através das respectivas curvas de calibração, feitas com os padrões puros e com base nas áreas 

de cada pico dos cromatogramas obtidos. A escolha das condições reacionais utilizadas no 

processo foi feita mediante observações, tomando como base os estudos previamente 

publicados na literatura. As mesmas foram variadas, no tocante ao tipo do catalisador, 

temperatura, tipo de solvente e relação quantitativa entre os componentes da esfera reacional, 

na busca pelo melhor rendimento do processo. 
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Figura 6. Imagem ilustrativa do trabalho de bancada mostrando desde a reação até a 

quantificação dos produtos.  

 

5. Resultados e discussão 

A apresentação dos resultados experimentais estará dividida em grupos separados de 

acordo com o tipo dos catalisadores utilizados neste estudo.  

5.1 Catalisadores de Óxido de Nióbio (V) 

5.1.1 Caracterização dos catalisadores Nb2O5  

A difração de raios-X foi utilizada para caracterização das fases existentes nos 

materiais obtidos. Os padrões de DRX das amostras de Nb2O5 em função do tempo de síntese 

hidrotérmica estão mostrados na Figura 7.  
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Figura 7. Difratogramas de raios-X das diferentes amostras de Nb2O5. 

 

Foi possível observar diferentes fases entre as amostras sintetizadas (Nb2O5#15, 

Nb2O5#30 e Nb2O5#60) e as amostras comerciais cristalina (Nb2O5#c) e amorfa (Nb2O5#a), 

estas ultimas gentilmente cedidas pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – 

CBMM. Os picos de difração da amostra Nb2O5#c apresentam-se característicos da fase 

ortorrômbica (T-Nb2O5) [44], de acordo com o JCPDS (Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards) n° 27-1003. A análise de difração de raios-X confirma pela presença de 

halos entre 20° e 60°, que a amostra Nb2O5#a apresenta-se amorfa [38]. As amostras 

preparadas por síntese hidrotérmica assistida por micro-ondas apresentaram picos 

característicos da fase Nb2O5 hexagonal (H-Nb2O5) [45], de acordo com o JCPDS n° 28-0317. 

Os picos das amostras sintetizadas apresentaram-se menos intensos e mais largos, 

comparativamente aos picos da amostra Nb2O5#c, muito em virtude da baixa temperatura 

utilizada na síntese (160°C), tendo influenciado na cristalinidade dessas mostras. Foi possível 

perceber um leve estreitamento dos picos de difração em 22,6° (001) e 46,1° (002) das 

amostras sintetizadas em função do aumento no tempo de síntese, indicando que o aumento 

deste tempo contribuiu para a formação de materiais mais cristalinos. O pico formado em 26° 

é referente à presença do pentóxido de nióbio hidratado (Nb2O5.nH2O) cristalizado [46]. Os 

picos no difratograma da amostra Nb2O5#c apresentaram-se bem mais estreitos e intensos, 
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comparativamente aos demais, indicando uma maior cristalinidade e também maior tamanho 

de partícula. A fim de obter uma maior precisão do cálculo do domínio cristalográfico, as 

amostras foram analisadas no intervalo de 2θ entre 20° a 25° com velocidade de varredura de 

0,5°/min. As amostras Nb2O5#15, Nb2O5#30, Nb2O5#60 e Nb2O5#c exibiram domínios 

cristalográficos de 2,11nm, 2,44nm, 2,56nm e 8,89nm, respectivamente. 

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

catalisadores de Nb2O5 estão apresentados na Tabela 2.  Podemos observar que o método de 

síntese adotado possibilitou a obtenção de materiais com valores muito maiores de área 

superficial e volume de poros que o material análogo disponível comercialmente (Nb2O5#c). 

A amostra Nb2O5#60 apresentou os maiores valores de área superficial específica e volume de 

poros, dentre todas, 151,6 m2/g e 0,074 cm3/g, respectivamente. Além disso, houve um 

aumento da área superficial e do volume de poros, com o aumento do tempo de síntese 

empregado. O diâmetro médio dos poros praticamente não variou entre os materiais, 

permanecendo na faixa de 19 a 20Å, característico de material microporoso [47]. 

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

Catalisador 
ABET 

(m2/g) 

VBJH 

(cm3/g) 

D 

(Å) 

Nb2O5#c 6.3 0.003 20.84 

Nb2O5#60 151.6 0.074 19.43 

Nb2O5#30 109.4 0.053 19.43 

Nb2O5#15 97.3 0.047 19.28 

ABET = área superficial específica; VBJH = volume de poros; D = diâmetro médio de poros. 

A quantidade de sítios ácidos das amostras de Nb2O5 foi determinada pelo método de 

titulação ácido-base em soluções aquosas [48]. Os resultados estão dispostos na Tabela 3. 

Tabela 3. Acidez dos catalisadores Nb2O5 determinada por titulação ácido-base. 

Catalisador 
Quantidade de sítios ácidos 

(sítios H+/g) 

Nb2O5#c 30,1x1020 
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Nb2O5#60 91,3x1020 

Nb2O5#30 74,3x1020 

Nb2O5#15 90,3x1020 

Nb2O5#a 75,2x1020 

  

A amostra Nb2O5#c apresentou 30,1x1020 sítios H+/g, valor menor do que aqueles 

apresentados pelas amostras de Nb2O5 sintetizadas, os quais se encontraram na faixa de 

74,3x1020 a 91,3x1020 sítios H+/g, indicando que a amostra comercial possui uma menor acidez 

em sua superfície [49]. No conjunto das amostras sintetizadas, a maior acidez na superfície foi 

apresentada pela amostra obtida com o maior tempo de síntese (Nb2O5#60). 

As micrografias das amostras de Nb2O5 estão mostradas na Figura 8. As amostras 

apresentaram formatos arredondados recobertos por nanoagulhas no formato de nanoflores e 

tamanhos de partículas entre 20nm e 50nm, as quais são formadas por cristalitos menores que 

≈ 20nm. Já a amostra comercial cristalina apresentou partículas irregulares e maiores (material 

microcristalino). Este fato indica que o método de síntese empregado possibilitou a obtenção 

de materiais com morfologia controlada. O tempo de síntese hidrotérmica contribuiu para o 

aumento do tamanho dos cristalitos e das partículas, conforme previamente observado pelos 

resultados de DRX. Com base nestes resultados, sugere-se que as amostras de Nb2O5 

sintetizadas por micro-ondas apresentem maiores valores de área superficial quando 

comparadas com a amostra comercial, o que concorda com as medidas de adsorção física de 

nitrogênio (Tabela 2) [42].  
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Figura 8. Micrografias das amostras de Nb2O5 sintetizadas e comercial.  

 

5.1.2 Testes catalíticos dos catalisadores Nb2O5 

Os catalisadores sintetizados (Nb2O5#15, Nb2O5#30 e Nb2O5#60) foram utilizados para 

promover a oxidação da anilina em fase líquida, usando o peróxido de hidrogênio (35%v/v) 

como agente oxidante, em temperatura e pressão ambiente. Para fins comparativos, a reação 

também foi conduzida com as amostras comerciais (Nb2O5#c e Nb2O5#a). Antes dos ensaios 

catalíticos na presença dos catalisadores, foram realizados testes com a ausência de catalisador 

para observar se a reação ocorreria nas condições reacionais empregadas. Não foi observada 

conversão apreciável da anilina, indicando a necessidade do catalisador. Pode ser observado, 

que os catalisadores se mostraram bastante ativos frente à reação. Os resultados revelaram que 

a conversão da anilina e a seletividade dos produtos foram influenciadas pela natureza (tempo 

de reação) do catalisador e pelas condições experimentais utilizadas (Figuras 9 a 12). 

Nitrobenzeno e fenilhidroxilamina foram detectados como os principais produtos, o 

nitrosobenzeno como produto secundário enquanto apenas traços de azobenzeno foram 

observados, para o qual a seletividade foi sempre inferior a 2,5%. 
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A Figura 9 a seguir mostra os resultados de conversão de anilina e seletividades para 

cada catalisador testado, após reações de 24 horas, em temperatura ambiente, usando água 

como solvente. 

 

 

Figura 9. Dados de conversão de anilina (a) e seletividade aos produtos para os diferentes 

catalisadores (b). Volume de solvente (água) = 3,0mL, massa de catalisador = 10,0mg, volume 

de anilina = 100µL, volume de H2O2-35% = 0,5mL, temperatura = 25°C, tempo de reação = 

24 horas.    
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Todos os catalisadores promovem praticamente a conversão completa da anilina. 

Entretanto podem ser observadas diferenças significativas nas seletividades dos produtos 

reacionais, que foram bastante influenciadas pela natureza do catalisador. Houve uma 

diminuição na seletividade em nitrobenzeno e um aumento na formação de fenilhidroxilamina, 

na medida em que a área superficial específica e o volume de poros dos catalisadores 

preparados de Nb2O5 foram maiores. O catalisador Nb2O5#15 proporcionou a maior 

seletividade para o nitrobenzeno (71,1%) e a menor seletividade para a fenilhidroxilamina 

(28,3%). É interessante observar que o catalisador Nb2O5#c apresentou uma tendência oposta, 

apresentando uma baixa seletividade para o nitrobenzeno (25,7%) e o mais seletivo em 

fenilhidroxilamina (74,3%). Conforme os resultados das análises de caracterização, este 

catalisador possui partículas irregulares e maiores, indicando que o tamanho e a forma das 

partículas podem influenciar a reatividade do catalisador em relação ao produto de oxidação 

avançado (nitrobenzeno) uma vez que os seus sítios de superfície podem estar menos 

acessíveis para as moléculas de anilina devido à sua relação superfície/volume inferior, em 

comparação com os catalisadores nanoparticulados sintetizados [9,24]. Além disso, neste 

estudo foram avaliados compostos de óxido de nióbio cristalino e amorfo (amostras 

comerciais), bem como compostos de óxido de nióbio em estados intermediários entre os dois 

extremos (amostras preparadas), para determinar se essas propriedades afetam o desempenho 

catalítico. Embora Nb2O5#c tenha demonstrado alta atividade catalítica, o catalisador Nb2O5#a 

foi significativamente mais seletivo em relação ao nitrobenzeno (58,2%). Esses resultados 

estão em sintonia com os resultados descritos em um importante estudo realizado por Ziolek e 

Pietrzyk [38,39] que demonstraram a alta capacidade do Nb2O5 amorfo para formar espécies 

reativas de oxigênio, superoxo, peroxo e hidroxila, em contato com peróxido de hidrogênio 

em reações de epoxidação e oxidação. As diferenças na interação entre Nb2O5 amorfo e 

cristalino com H2O2 são dependentes do nível de hidroxilação superficial. A interação mais 

efetiva de Nb2O5 amorfo com H2O2 pode ser atribuída ao maior teor de grupos hidroxila livres 

presentes na superfície do catalisador (ácido niobico), que comparativamente ao Nb2O5 

cristalino não são tão prontamente disponíveis. De acordo com Ziolek e Pietrzyk [38,39], o 

Nb2O5 amorfo é mais eficiente na geração de radicais peroxo e, portanto, exibe alta habilidade 

para formar espécies radicais peroxo que são a fonte de espécies ativas de oxigênio. Assim, 

uma vez que os grupos peroxo substituem os grupos ácidos na superfície [49], a partir dos 

dados apresentados na Tabela 3, pode-se especular que o nível de hidroxilação inferior da 

superfície do catalisador Nb2O5#c leva a uma diminuição da concentração superficial dessas 

espécies peroxo. Ziolek e Pietrzyk também sugerem que o Nb2O5 amorfo é benéfico, pois atua 
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como uma esponja para a captura de O2
-• e O2

2-, deslocando o equilíbrio eletroprótico para a 

formação de radicais •OH. A maior eficiência dos óxidos de nióbio amorfos para gerar essas 

espécies pode favorecer o consumo mais rápido de anilina e também limitar a possibilidade de 

uma oxidação, levando a maiores conversões ao nitrobenzeno. Além disso, os catalisadores 

sintetizados, que foram mais eficazes na oxidação, 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 fenilhidroxilamina 

com os sítios mais ácidos presentes na superfície desses catalisadores em comparação com o 

material comercial cristalino, no qual a oxidação posterior em nitrobenzeno pareceu inibida. 

O efeito da quantidade de agente oxidante no comportamento do catalisador Nb2O5#60 

está aparentado na Figura 10. 

Na menor quantidade de H2O2 (0,15 mL), 70,8% de conversão de anilina foi alcançado 

e a reação prosseguiu através da formação principalmente de fenilhidroxilamina (88,1%) e 

nitrosobenzeno (9,6%). Ao se aumentar a quantidade de H2O2 até 0,50 mL, a conversão 

completa de anilina foi alcançada e a seletividade em fenilhidroxilamina caiu para 41,8% com 

um aumento considerável na formação de nitrobenzeno para 58,2%. Com a maior quantidade 

de H2O2 (1,0 mL), a taxa de conversão de anilina permaneceu praticamente inalterada, no 

entanto o catalisador foi muito seletivo à formação do nitrobenzeno (92,5%). Isto indica que a 

oxidação da fenilhidroxilamina em nitrobenzeno foi favorecida devido à maior quantidade de 

agente oxidante presente na mistura reacional. 
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Figura 10. Dados de conversão de anilina (a) e seletividade aos produtos (b) para as diferentes 

quantidades de agente oxidante (H2O2-35%). Volume de solvente (acetonitrila) = 3,0mL, 

massa de catalisador (Nb2O5#60) = 10,0mg, volume de anilina = 100µL, temperatura = 25°C, 

tempo de reação = 24 horas.  

 

Já é bem estabelecido que o desempenho do catalisador depende da natureza do 

solvente utilizado em reações de oxidação [50]. O catalisador Nb2O5#30 foi utilizado para 

investigar o efeito de diferentes solventes nas reações de oxidação da anilina (Figura 11).  
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Figura 11. Dados de conversão de anilina (a) e seletividade aos produtos (b) para os diferentes 

solventes. Volume de solvente = 3,0mL, massa de catalisador (Nb2O5#30) = 10,0mg, volume 

de anilina = 100µL, volume de H2O2-35% = 0,5mL, temperatura = 25°C, tempo de reação = 

24 horas. 

 

Em quase todos os casos com os solventes utilizados, foi possível atingir valores de 

conversão de anilina acima de 90%, exceto com etanol, em que a conversão de anilina ficou 

em torno de 48,4%. Entretanto, a seletividade dos produtos nitidamente variou de acordo com 

a)

b)



  

37

  

 

o solvente empregado. Utilizando etanol como solvente, detectou-se apenas a formação de 

fenilhidroxilamina, indicando que a oxidação da fenilhidroxilamina em nitrosobenzeno e em 

seguida em nitrobenzeno foi provavelmente inibida nesse caso. Já na presença de acetona e 

THF, a seletividade em fenilhidroxilamina foi ainda alta (92,8% e 94,3%, respectivamente), 

mas nitrobenzeno em menor quantidade foi formado (5,4% e 4,3%, respectivamente). Por 

outro lado, foram observadas seletividades para nitrobenzeno na faixa de 20% a 30%, tanto 

em clorofórmio como em acetonitrila. Pode ser verificado também, que a quantidade de 

nitrosobenzeno formada é muito semelhante nestes dois solventes (entre 11% e 13%). Além 

disso, é interessante observar que foram detectadas pequenas quantidades de azobenzeno e não 

foi detectado nitrosobenzeno entre os produtos finais quando se utilizaram acetona e THF 

como solventes. Este resultado sugere que, provavelmente, a fenilhidroxilamina condensou 

com a anilina não reagida, levando à formação de azobenzeno [34]. 

Testes de comportamento catalítico com o tempo de reação foram conduzidos sobre o 

catalisador Nb2O5#60, com 0,5 mL de H2O2 e acetonitrila como solvente. A Figura 12 

apresenta a formação dos produtos no decorrer da reação.  

Observa-se que com 3 horas de ensaio, a anilina pôde ser completamente convertida, 

permanecendo nesse patamar até 24 horas de reação. A fenilhidroxilamina, que pode ser obtida 

por oxidação direta da anilina, foi formada em uma extensão elevada nos estágios iniciais da 

reação, mas diminuiu lentamente com o tempo, atingindo 41,8% de seletividade após 24 horas 

de reação. Concomitantemente, a quantidade de nitrosobenzeno e nitrobenzeno aumentou 

continuamente com o tempo, indicando o acontecimento das etapas subsequentes de oxidação. 

No final do ensaio (24 horas), fenilhidroxilamina e nitrobenzeno foram os únicos produtos 

formados, o que indica que o nitrosobenzeno formado inicialmente a partir da 

fenilhidroxilamina é convertido em nitrobenzeno. Além disso, a oxidação de nitrosobenzeno 

em nitrobenzeno é significativamente mais rápida do que a conversão de fenilhidroxilamina 

em nitrosobenzeno. 
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Figura 12. Dados de conversão de anilina (a) e seletividade aos produtos em função do tempo 

de reação (b). Volume de solvente (acetonitrila) = 3,0mL, massa de catalisador (Nb2O5#60) = 

10,0mg, volume de anilina = 100µL, volume de H2O2-35% = 0,5mL, temperatura = 25°C. 
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5.2 Catalisadores de Óxido de Cério (IV) 

5.2.1 Caracterização dos catalisadores CeO2  

A utilização de polímeros orgânicos como precursores de catalisadores pode 

proporcionar a obtenção de materiais com características interessantes. Através da degradação 

do polímero precursor no interior do sólido ocorre a abertura de canais, através dos quais os 

produtos da decomposição térmica são liberados. Posteriormente, estes mesmos canais podem 

atuar como fatores determinantes na atividade e seletividade catalítica do material, na medida 

em que um sólido poroso e com elevada área superficial pode ser obtido [51]. A quitosana 

(C6H11O4N)n, um biopolímero derivado da quitina através de uma reação de hidrólise 

(desacetilação), possui conhecida habilidade para formar complexos com íons de metais de 

transição devido à presença de alguns grupos funcionais da unidade 2-amino-2desoxi-D-

glicose [52]. Após a complexação com o cátion metálico e a formação do compósito metal-

polímero, em meio básico, através da eliminação do polímero pelo tratamento térmico, o óxido 

do metal precursor pode ser obtido. A Figura 13 mostra os espectros de infravermelho da 

quitosana pura e do compósito cério-quitosana, antes da etapa de calcinação para obtenção dos 

catalisadores CeO2, na região espectral de 500cm-1 até 4000cm-1. A comparação dos espectros 

de infravermelho pode fornecer informações interessantes sobre os grupamentos funcionais 

que participam na interação entre o cátion metálico e a quitosana, avaliando as modificações 

químicas ocorridas em um estágio intermediário do processo de síntese da céria. 
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Figura 13. Espectros de infravermelho da quitosana pura (a), linha preta, e do compósito cério-

quitosana (b), liha azul, antes da etapa de calcinação.  

 

A banda na região de 3440cm-1 está associada ao estiramento axial dos grupos hidroxila 

(O–H), que aparece sobreposta a banda referente ao estiramento N–H dos grupos amino do 

biopolímero quitosana. Na região de 2900cm-1 banda típica de estiramento de C–H. A banda 

aproximadamente em 1650cm-1 é característica de deformação axial dos grupamentos C=O, 

provavelmente, provenientes de resíduos de quitina parcialmente desacetilada. As bandas na 

região de 1300cm-1 e 1450cm-1, atribuídas a deformação axial de –CN de grupos amino (1308-

1380cm-1), deformação angular simétrica de CH3 (1380-1383cm-1) e deformação axial de –CN 

de amida (em torno de 1425cm-1). Na região de 1100cm-1, banda referente aos estiramentos 

característicos de grupamentos C–O relativo ao carbono ligado ao grupamento O–H da 

quitosana [53-55]. Pode ser observado que houve pequenos deslocamentos em relação ao 

número de onda de algumas bandas no espectro do compósito cério-quitosana, indicando 

interações entre o cátion e o biopolímero quitosana. Além disso, a diminuição da intensidade 

das principais bandas no espectro do compósito cério-quitosana deve-se a interação do 

polímero com o cério, através dos grupamentos funcionais ligados ao anel glicosídico. Os 

espectros indicam, portanto, uma modificação em determinadas regiões características de 
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grupos funcionais do polímero susceptíveis a interação com o cério, sem uma modificação 

significativa na estrutura semicristalina da quitosana [56]. 

A análise termogravimétrica do material catalítico preparado, antes da etapa de 

calcinação, foi realizada para acompanhar a eliminação do material precursor durante o 

processo de queima em diferentes temperaturas. As curvas de perdas de massa estão 

representadas na Figura 14.  

 

Figura 14. Curvas da análise termogravimétrica do precursor do catalisador preparado pelo 

método de complexação metal-quitosana. 

 

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

primeiro (42,77-234,49°C) pode ser atribuído à eliminação de água e gases precursores 

adsorvidos. Já o segundo momento de perda de massa (até 335,40°C), refere-se aos eventos 

resultantes da queima do precursor polimérico e material orgânico residual [57]. 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 



  

42

  

 

na parte experimental, foram corretamente escolhidas, visto que nelas há maior garantia da 

ausência de matéria orgânica no catalisador. 

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

catalisadores de CeO2 estão apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Caracterização dos catalisadores através de adsorção física de nitrogênio. 

Catalisador 
ABET 

(m2/g) 

VBJH 

(cm3/g) 

D 

(Å) 

CeO2#c 16,5 0,089 2,55 

CeO2#500 111,6 0,233 2,27 

CeO2#700 28,7 0,115 2,41 

ABET = área superficial específica; VBJH = volume de poros; D = diâmetro médio de poros. 

 

Observa-se que a metodologia de síntese adotada possibilitou a obtenção de materiais 

com valores mais elevados de superfície que o material análogo disponível comercialmente 

(CeO2#c, Sigma-Aldrich, ≥99,9%). O catalisador CeO2#500 apresentou o maior valor de área 

superficial específica e volume de poros dentre todos, 111,6 m2/g e 0,233 cm3/g, 

respectivamente. Entretanto, tais propriedades foram dependentes do tratamento térmico 

imposto. Com o aumento da temperatura de calcinação, houve um decréscimo da área 

superficial e do volume de poros, provavelmente, devido a sinterização do material. O 

diâmetro médio dos poros praticamente não variou entre os materiais, permanecendo abaixo 

de 3,0 Å, característico de materiais microporosos [58,59].   

A identificação das estruturas cristalinas dos catalisadores de CeO2 foi realizada pela 

técnica de difração de raios X (DRX). Os difratogramas obtidos 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 15 dispõe os 

difratogramas de raios-X do óxido de cério comercial e dos catalisadores calcinados em 500°C 

e 700°C. Os picos da amostra comercial se apresentam bem definidos e intensos, indicando 

alta cristalinidade do material. Já os catalisadores preparados apresentaram uma menor 

cristalinidade em relação ao comercial, com picos mais alargados e de menor intensidade. 

Entretanto, com o aumento da temperatura de calcinação, os picos apresentam-se ligeiramente 
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mais estreitos, sugerindo um aumento da cristalinidade do material. Conforme 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 adicional [60]. O valor do tamanho médio 

de cristalito para o pico mais intenso foi obtido através da equação de Scherrer: 𝑇𝐶 =
𝐾×𝜆

𝛽×𝑐𝑜𝑠 𝜃
, 

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 difração e cosθ referente ao ângulo do pico em questão. 

Os resultados mostram para cada catalisador um tamanho de cristalito de 15,99 para CeO2#c, 

5,72nm para CeO2#500°C e 4,21nm para CeO2#700°C.  

 

Figura 15. Difratogramas de raios-X das diferentes amostras de CeO2. 

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 (Figura 16).  
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Figura 16. Perfis de redução em temperatura programada dos catalisadores preparados pelo 

método complexação metal-quitosana: CeO2#500°C, calcinado em 500°C (linha preta) e 

CeO2#700°C, calcinado em 700°C (linha azul) e CeO2#c, óxido de cério comercial (linha 

vermelha).  

Para os diferentes catalisadores, observa-se que os perfis de RTP apresentam dois 

momentos principais de redução. Um primeiro momento em que os picos se apresentam na 

faixa de temperatura de 350°C a 700°C e um segundo momento em que os picos de consumo 

máximo de H2 se apresentam em temperaturas superiores a 800°C ou 900°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 aproximadamente, 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, acima 

de 800°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 precisa ser transportado para a superfície 
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cristalina antes de sua redução, por isso o aparecimento de picos em temperaturas elevadas. 

Um mecanismo para a redução de CeO2 que tem sido proposto consiste 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 catalisador [61,62]. É interessante notar que 

os perfis de RTP se diferenciam na posição e intensidade dos picos. O primeiro pico de redução 

para o catalisador CeO2#500, em torno de 720°C, aparece mais intenso e deslocado para região 

de temperatura mais alta, comparativamente aos primeiros picos de redução dos catalisadores  

CeO2#700 e CeO2#c. Além disso, há um deslocamento do segundo pico de consumo de 

hidrogênio para temperaturas mais baixas para as amostras CeO2#700 e CeO2#c. Este fato 

indica uma menor redutibilidade apresentada pelo material CeO2#500, além de uma menor 

concentração de cério em sua superfície. Vale ressaltar ainda que a posição e a intensidade dos 

picos de consumo de hidrogênio também podem indicar a mobilidade de oxigênio na superfície 

de alguns óxidos, como o CeO2. Um aumento na mobilidade de oxigênio superficial pode 

conduzir a uma diminuição da temperatura na qual o pico de redução aparece. Assim, no nosso 

caso, as espécies de oxigénio superficial parecem ser mais ativas (com maior mobilidade) nos 

catalisadores CeO2#700 e CeO2#c comparativamente a CeO2#500 [63].   

 A quantidade de sítios ácidos das amostras de CeO2 foi determinada pelo método de 

titulação ácido-base em soluções aquosas. A Tabela 5 apresenta os resultados. É interessante 

notar que entre as amostras sintetizadas, a acidez aumentou significativamente com o aumento 

da temperatura de calcinação. A amostra CeO2#c possui uma acidez intermediária em sua 

superfície, apresentando 42,1x1020 sítios H+/g, valor menor do que aquele apresentado pela 

amostra CeO2#700 (66,0x1020 sítios H+/g) e maior comparativamente a CeO2#500 (33,1x1020 

sítios H+/g).  

Tabela 5. Acidez dos catalisadores CeO2 determinada por titulação ácido-base. 

Catalisador 
Quantidade de sítios ácidos 

(H+ sites/g) 

CeO2#c 42,1x1020 

CeO2#500 33,1x1020 
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CeO2#700 66,0x1020 

  

5.2.2 Testes catalíticos dos catalisadores CeO2  

Os catalisadores preparados (CeO2#500 e CeO2#700) foram utilizados para promover 

a oxidação da anilina em fase líquida, usando o peróxido de hidrogênio (35%v/v) como agente 

oxidante, em temperatura e pressão ambiente. Para fins comparativos, a reação também foi 

conduzida com a amostra comercial (CeO2#c). As Figuras 17 a 20 mostram os resultados de 

conversão de anilina e seletividades aos produtos para os catalisadores preparados e para o 

óxido de cério disponível comercialmente, em diferentes condições reacionais. Os 

catalisadores foram ativos frente ao processo de oxidação da anilina. Os resultados indicam 

que os desempenhos dos catalisadores dependeram em grande parte da sua natureza, do 

volume utilizado de peróxido de hidrogênio e do solvente, refletindo assim em diferentes 

valores de conversões e seletividades.  

A figura 17 a seguir mostra os resultados de conversão de anilina e seletividades para 

cada catalisador testado, após 24 horas de reação em temperatura ambiente, usando acetonitrila 

como solvente. 
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Figura 17. Dados de conversão de anilina (a) e seletividade aos produtos dos diferentes 

catalisadores (b). Volume de solvente (acetonitrila) = 3,0mL, massa de catalisador = 10,0mg, 

volume de anilina = 100µL, volume de H2O2-35% = 0,25mL, temperatura = 25°C, tempo de 

reação = 24 horas. 

Os catalisadores preparados (CeO2#500 e CeO2#700) mantiveram praticamente os 

mesmos níveis de conversão da anilina, em torno de 52%, ainda levemente superior ao 

apresentado pelo catalisador CeO2#c (48,7%). Entretanto foram observadas diferenças nas 

seletividades dos produtos reacionais, que variou com a natureza do catalisador. Os 

catalisadores CeO2#c e CeO2#700 apresentaram uma composição do efluente reacional 

bastante semelhante, com a formação do nitrosobenzeno como produto principal (82,0% e 

86,4%, respectivamente) e do azoxibenzeno em menor quantidade (12,2% e 9,0%, 

respectivamente), 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 os catalisadores. Já o catalisador CeO2#500 apresentou uma 

tendência diferente, apresentando uma baixa seletividade para o azoxibenzeno (3,0%) e uma 

elevada seletividade para formação do nitrosobenzeno (93,4%), apontando para o 

favorecimento da oxidação da anilina sobre este catalisador. Este comportamento pode estar 

relacionado com a acidez dos sólidos, já que o catalisador CeO2#500, que foi o mais eficaz na 

oxidação, têm uma menor quantidade de sítios ácidos em sua superfície, resultando em uma 

maior capacidade de oxidação da anilina em fenilhidroxilamina e posteriormente em 

nitrosobenzeno, proporcionando maiores quantidades deste na composição dos produtos 

reacionais. Assim como racionalizado para os catalisadores de Nb2O5, acredita-se que por 
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causa de uma associação mais forte da anilina com os sítios mais ácidos presentes na superfície 

dos catalisadores CeO2#c e CeO2#700, que apresentaram valores mais altos, o avanço da 

oxidação fica inibida, podendo ser favorecidas então reações de condensação. Além disso, as 

propriedades redox apresentadas por catalisadores a base de céria, são importantes para 

determinar seus comportamentos catalíticos [63]. De acordo com os perfis de RTP, os 

catalisadores CeO2#c e CeO2#700 apresentam uma maior mobilidade de oxigênio em suas 

superfícies, o que pode estar favorecendo a condensação entre a fenilhidroxilamina e o 

nitrosobenzeno, gerando o azoxibenzeno. Portanto, este é outro fator que pode ser considerado 

aqui para explicar as diferenças de seletividade apresentadas por estes últimos 

comparativamente ao catalisador CeO2#500, o qual foi o mais seletivo em nitrosobenzeno. 

O efeito da quantidade de agente oxidante no comportamento dos catalisadores 

preparados está aparentado na Figura 18.  
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Figura 18. Dados de conversão de anilina (a) e seletividade aos produtos (b) para as diferentes 

quantidades de agente oxidante (H2O2-35%). Volume de solvente (acetonitrila) = 3,0mL, 

massa de catalisador = 10,0mg, volume de anilina = 100µL, temperatura = 25°C, tempo de 

reação = 24 horas. 

Os valores de conversão da anilina foram pouco afetados pela quantidade de H2O2 

presente no meio reacional. Com 0,25mL e 0,50mL, os valores de conversão sobre os 

catalisadores se mantiveram próximos na faixa de 45,2% e 52,9%. Já com 1,0mL de H2O2 

presente, o catalisador CeO2#500 se mostrou bem mais ativo que o catalisador CeO2#700, 

alcançando 61,0% de conversão de anilina contra 45,7%. Vale destacar, todavia, o 

comportamento oposto apresentado por cada catalisador preparado, isto é, sobre o catalisador 

CeO2#500 houve um aumento na conversão da anilina com o aumento da quantidade de H2O2 

enquanto sobre o catalisador CeO2#700 houve uma queda na conversão da anilina com o 

aumento do H2O2 presente. Este comportamento pode estar relacionado com a área superficial 

mais elevada apresentada pelo catalisador CeO2#500, que pode estar favorecendo a adsorção 

e decomposição do peróxido de hidrogênio, presente em quantidade crescente no meio 

reacional, em sua superfície. Diferentemente da atividade, a seletividade catalítica foi bastante 

influenciada pelo volume de agente oxidante. Na menor quantidade de H2O2 (0,25 mL), a 

oxidação da anilina em nitrosobenzeno foi promovida e os catalisadores foram bem seletivos 

para formação deste produto (93,4% e 86,4%, sobre CeO2#500 e CeO2#700, respectivamente). 
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Ao se aumentar a quantidade de H2O2 até 1,0 mL, a seletividade em nitrosobenzeno decaiu, 

com um leve aumento na formação do nitrobenzeno e um aumento considerável na formação 

de azoxibenzeno, sobretudo sobre o catalisador CeO2#700, em que a seletividade para este 

produto alcançou 47,8%. Isto indica que a oxidação do nitrosobenzeno em nitrobenzeno foi 

favorecida e em maior extensão a condensação entre nitrosobenzeno e fenilhidroxilamina, 

formando azoxibenzeno, devido à maior quantidade de agente oxidante presente na mistura 

reacional. 

A natureza do solvente em reações em fase líquida pode alterar o comportamento de 

um determinado catalisador. O efeito da natureza do solvente empregado no comportamento 

dos catalisadores preparados está aparentado na Figura 19. 

 

 

a)

Solventes

b)

Solventes



  

51

  

 

Figura 19. Dados de conversão de anilina (a) e seletividade aos produtos (b) para os diferentes 

solventes. Volume de solvente = 3,0mL, massa de catalisador (CeO2#500 e CeO2#700) = 

10,0mg, volume de anilina = 100µL, volume de H2O2-35% = 0,5mL, temperatura = 25°C, 

tempo de reação = 24 horas. 

 

Independentemente do tipo de solvente utilizado, o catalisador CeO2#500 se mostrou 

sempre mais ativo que CeO2#700, apontando para um maior potencial catalítico do primeiro, 

nos casos estudados. Com ambos catalisadores, acetona e clorofórmio pareceram ser solventes 

mais apropriados, nos quais valores pouco maiores de conversão foram alcançados. Com 

relação à seletividade aos produtos reacionais, diferenças também foram observadas. Em 

acetonitrila e clorofórmio, os catalisadores se mostraram bem seletivos para formação do 

nitrosobenzeno, sobretudo em clorofórmio, onde a anilina pôde ser quase que exclusivamente 

oxidada neste composto (aproximadamente 95% de seletividade). Em acetona, entretanto, os 

catalisadores se mostraram menos seletivos ao nitrosobenzeno, com a composição dos 

produtos reacionais bastante diversificada. A seletividade em nitrosobenzeno diminuiu 

drasticamente, não alcançando 40%, enquanto houve um aumento significativo na formação 

do azoxibenzeno (na faixa de 36% a 38%). Foram detectadas também as presenças de 

fenilhidroxilamina, nitrobenzeno e azobenzeno entre os produtos, em quantidades menores, 

porém apreciáveis. Estes resultados indicam que a reação de condensação entre nitrosobenzeno 

e fenilhidroxilamina formando o azoxibenzeno é favorecida, assim como a condensação entre 

nitrosobenzeno e anilina não reagida formando azobenzeno e a oxidação do nitrosobenzeno 

em nitrobenzeno, contudo em menor extensão. 

A Figura 20 apresenta os testes de comportamento catalítico em função do tempo de 

reação para os catalisadores preparados (CeO2#500  e CeO2#700). 

Observa-se que com 3 horas de ensaio, ambos os catalisadores alcançaram os maiores 

níveis de conversão da anilina, os quais diminuíram gradativamente até atingirem seus 

menores valores em 24 horas de reação, indicando que os catalisadores sofreram algum tipo 

de desativação. A fenilhidroxilamina, produto da oxidação direta da anilina, foi detectada em 

quantidade apreciável (11,6%) no estágio inicial da reação sobre o catalisador CeO2#700, mas 

diminuiu com o tempo, atingindo aproximadamente 2,8% de seletividade, após 24 horas de 

reação. Concomitantemente, a quantidade de nitrosobenzeno, principal produto formado no 

início da reação, diminuiu e as seletividades em azoxibenzeno e nitrobenzeno aumentaram, 
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para este último em menor grau, continuamente com o tempo, indicando o acontecimento das 

etapas subsequentes de oxidação e, sobretudo, a condensação entre fenilhidroxilamina e 

nitrosobenzeno. Já o catalisador CeO2#500, no início do ensaio, se mostrou bastante seletivo 

para o nitrosobenzeno, produto majoritário detectado (97,7%). Com o passar do tempo, houve 

uma ligeira queda na quantidade deste produto formado, com um leve aumento na formação 

de nitrobenzeno e azoxibenzeno, cujos valores de seletividade permaneceram na faixa de 2% 

a 3%. Os resultados indicam que a oxidação da anilina é favorecida sobre CeO2#500, 

principalmente na presença de menores volumes do agente oxidante. 
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Figura 20. Dados de conversão de anilina (a) e seletividade aos produtos em função do tempo 

de reação (b). Volume de solvente (acetonitrila) = 3,0mL, massa de catalisador = 10,0mg, 

volume de anilina = 100µL, volume de H2O2-35% = 0,25mL para os testes com CeO2#500, 

volume de H2O2-35% = 1,0mL para os testes com CeO2#700, temperatura = 25°C. 

6. Conclusões  

No presente estudo foi apresentado o desenvolvimento de materiais a base de óxido de 

nióbio (V) e óxido de cério (IV), 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. A seletividade catalítica variou em função da natureza do material 

catalítico utilizado. As variáveis envolvidas na preparação dos catalisadores influenciaram suas 

propriedades texturais finais e seus comportamentos frente à reação. Os métodos alternativos 

de preparo empregados geraram materiais com diferentes propriedades texturais, tais como área 

superficial específica, volume de poros, redutibilidade e acidez, que os materiais análogos 

disponíveis comercialmente, refletindo nos respectivos desempenhos catalíticos.  
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