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Resumo - O interesse no desenvolvimento de novos catalisadores que possam ser aplicados em reações  
heterogêneas tem sido incentivado pela necessidade de cumprir os limites impostos pelas leis de controle 
ambiental que têm, de ano para ano, se tornando mais rigorosos em todo o mundo, principalmente no que 
se refere a geração de rejeitos (subprodutos de reação) que acabam por se tornar poluentes quando 
envolve um processo em escala industrial. Neste trabalho, foi realizada a síntese de catalisadores 
heterogêneos com a impregnação de metais de transição em suportes convencionais como, alumina ou 
carvão utilizado um método baseado na evaporação do solvente que apresenta várias vantagens com 
relação a outros métodos como, elevado controle estequiométrico, pureza, reprodutibilidade e 
homogeneidade do catalisador. 
.  
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Abstract - The interest devloping new catalysts that can be applied in heterogeneous reactions has been motivated by 

the need to comply with the limits imposed by environmental control laws that have, from year to year, becoming more 

stringent in the word, especially in refers to the generation of waste (by-products of reaction) which eventually become 

pollutants when it involves a process on an industrial scale. In this work, we performed the synthesis of heterogeneous 

catalysts impregnated with transition metal in conventional media such a alumina or coal used a method based on 

evaporation of the solvent that has several advantages over other methods such as high stoichiometric control, purity, 

reproducibility and homogeneity of the satalyst. 
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INTRODUÇÃO 
O interesse no desenvolvimento de novos catalisadores que possam ser aplicados em reações 

heterogêneas tem sido incentivado pela necessidade de cumprir os limites impostos pelas leis de controle 

ambiental que têm, de ano para ano, se tornando mais rigorosos em todo o mundo, principalmente no que se 

refere a geração de rejeitos que acabam por se tornar poluentes quando envolve um processo em escala 

industrial. 

Os catalisadores mais usados nas reações de oxidação em sistemas heterogêneos são metais de 

transição suportados em alumina, sílica, carvão e outros. Os métodos de preparação baseiam-se em processos 

de impregnação aquosa. A impregnação consiste em misturar ao suporte, como por exemplo, alumina, 

compostos solúveis do metal de transição que se deseja impregnar no suporte.  

Neste trabalho, será utilizado um método baseado na precipitação do metal com a evaporação do 

solvente que apresentar várias vantagens com relação a outros métodos como, elevado controle 

estequiométrico, pureza, reprodutibilidade e homogeneidade do catalisador . 

  

 

METODOLOGIA 
  

I. Materiais 
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- Alumina - Al2O3 

- Cloreto de cobalto II – CoCl2 

- Carvão ativado 

- Metavanadato de amônio - VO3NH4 

- Cloreto de cobre II - CuCl2  

- Chapa de aquecimento com agitação  

- Béquer  

- Agitador magnético 

- Mufla 

- Estufa 

 

II. Síntese de catalisadores Heterogêneos 

Preparação dos suportes de Al2O3 e Carvão ativado 

A alumina (Al2O3) utilizada no processo de preparação dos catalisadores possuía o tamanho de suas partículas 

entre 60 – 80 mesh (diâmetro: 0,208 – 0,175 mm). 

O suporte de carvão ativado (C) comercial. 

Os suportes passaram por tratamento térmico a 450°C, sob ar sintético, para serem ativados. 

 

Impregnação dos catalisadores nos suportes 

 Impregnação do Vanádio no suporte 

Para os catalisadores suportados em alumina (Al2O3), a quantidade em massa de vanádio (V) utilizada foi de 

10% e 5% m/m tendo como reagente de partida para obtenção do oxido o sal de metavanadato de amônio 

(VO3NH4).. 

Para obtenção de 5 gramas do catalisador de vanádio utilizou-se o sal de metavanadato de amônio como fonte de 

vanádio. Para isso preparou-se uma solução com massa necessária para obter as proporções desejadas de oxido 

de vanádio nos catalisadores sintetizados. 

Verificando que o VO3NH4 não é solúvel em água a temperatura ambiente (25°C),  testes qualitativos foram 

feitos, verificando  que o sal VO3NH4 era solúvel em água a temperatura de 60°C.  

Para produção do catalisador de vanádio (V)  a 10% m/m, utilizou-se cerca de 1,286 gramas de VO3NH4 solúvel 

em 150 mL de água e 4,5 gramas do suporte. 

Para o catalisador de Vanádio a 5% m/m, utilizou-se cerca de 0,6400 gramas de VO3NH4 solúvel em 150 mL de 

água e 4,75 gramas do suporte. 

Após a mistura da solução do sal de metavanadato de amônio com o suporte, manteve-se a mistura em agitação 

magnética durante 30 minutos. Em seguida removeu todo o solvente por aquecimento direto em uma chapa de 

aquecimento com agitação constante. 

 Impregnação do Cobre no suporte 

Para os catalisadores suportados em alumina (Al2O3),  a quantidade em massa de cobre (Cu)  utilizada foi de 

10% e 5% m/m. 

Para obtenção de 5 gramas do catalisador de cobre utilizou-se como reagente de partida o sal de cloreto de cobre 

II (CuCl2). Para isso preparou-se uma solução com massa necessária para obter as proporções desejados dos 

catalisadores de cobre sintetizados. 

Para produção do catalisador suportado com cobre (Cu)  a 10% m/m, utilizou-se cerca de 0,845 gramas de CuCl2  

solúvel em 75 mL de água e 4,5 gramas do suporte. 



 

 

Já no catalisador suportado com cobre (Cu) com proporção de 5% m/m, utilizou-se cerca de 0,422 gramas de 

CuCl2 solúvel em 50 mL de água e 4,75 gramas do suporte. 

Após a mistura da solução do sal de cobre com o suporte, manteve a mistura em agitação magnética. Em seguida 

removeu todo o solvente por aquecimento direto em uma chapa de aquecimento com agitação constante. 

 Impregnação do Cobalto no suporte 

Para os catalisadores suportados em carvão ativado (C),  a quantidade em massa de cobalto (Co)  utilizada foi de 

10% m/m. 

Para obtenção de 5 gramas de catalisador de cobalto  utilizou-se como reagente de partida o sal de cloreto de 

cobalto II (CoCl2). Para produção do catalisador suportado com cobalto (C0)  a 10% m/m, utilizou-se cerca de 

0,890 gramas de CoCl2  solúvel em 75 mL de água e 4,5 gramas do suporte. 

Secagem dos catalisadores 

As secagens dos catalisadores foram feitas em estufa com controle de temperatura de a 100°C por 2 horas. Após 

a secagem o material foi triturado e preparado para a calcinação.  

Tratamento térmico 

 Calcinação 

Todos os matérias sintetizados após serem secados em estufa e triturado foram calcinados a temperatura de  

450°C por 3 horas sob fluxo de ar sintético em uma mufla com controle rígido de temperatura.. 

Após os metais ativos serem impregnação nos suportes de alumina, sílica e carvão e passar pelos processos de 

secagem em estufa a 100ºC e calcinação em mufla a 450 ºC, os catalisadores estão prontos para serem 

caracterizados. 

 

III. Caracterização dos catalisadores 

 A parir da caracterização dos catalisadores, foram determinadas as propriedades químicas e físicas dos materiais 

preparados, podendo assim identificar a estrutura e morfologias presentes nos sólidos. 

Difração de raios-X (DRX) pelo método do pó 

 

Através da difração de raios-X, revela-se informações a respeito do tamanho e estrutura do catalisador. 

Na difração de raios-x pelo método do pó, a amostra a ser analisada é reduzida a um pó fino e submetida a um 

feixe de raio-X monocromático de comprimento de onda λ. Se a amostra é cristalina ela é constituída por um 

grande número de cristalinos orientados randomicamente em relação ao feixe incidente. Assim, todo conjunto de 

planos cristalográficos será capaz de reflexões e apresentará o ângulo de Bragg correto para todas possíveis 

orientações ao redor do feixe incidente. (Cienfuegos, 2000). 

Submetendo uma amostra cristalina a um feixe de raios-X  de determinado comprimento de onda e traçando um 

espectro com a intensidade da radiação difratada em função do ângulo de incidência, obtém através dos máximos 

de difração, um conjunto de distâncias entre os planos cristalinos. Como os cristais que constituem os diferentes 

minerais apresentam diferentes distâncias interplanares, é possível identificar os principais minerais presentes 

comparando com dados de referencia na literatura. (JCPDS, 1994). 

Absorção Atômica 

As amostras foram solubilizadas em água por abertura da amostra sintetizada em meio ácido ou básico de acordo 

com o meio em que o suporte melhor solubiliza-se. Em seguida a solução aquosa formada após a abertura da 

amostra foi analisada por Absorção Atômica utilizando um aparelho de A.A.S. marca Hitachi Z-8200 equipado 



 

 

com um corretor de fundo por efeito Zeeman polarizado. Assim foi possível determinar a composição química 

dos metais presentes nos material sintético após o processo de síntese, secagem e calcinação dos mesmos. 

.  

 

 

RESULTADOS 

Os resultados da análise química por absorção atômica das amostras preparadas apresentados na tabela 01, 

mostram que a composição química dos materiais sintetizados está próximo ao valor esperado para todos os 

materiais sintetizados tanto para os catalisadores com 5 ou 10 % m/m de metal. Isso confirma a impregnação do 

metal como centro ativo do catalisador nos suportes de alumina, sílica e carvão ativado. 

Tabela 01. Dados da análise química dos materiais sintetizados.  

Amostra 
Composição química (%) 

Co V Cu 

Co /C (10% m/m) 9,97 - - 

Cu/Al2O3 (5% m/m) - - 5,03 

Cu/Al2O3 (10% m/m) - - 10,07 

V/Al2O3 ( 5% m/m) - 4,98 - 

V/Al2O3 (10% m/m) - 10,05 - 

As análises de DRX apresentadas nas Figuras 03 a 05, indicam à existência de fases cristalográfica 

correspondente aos respectivos óxidos dos metais utilizados na preparação do catalisador. Isso comprova  a 

impregnação do metal no suporto e a formação de óxidos desses metais como era esperado para todos os 

materiais sintetizados. 

Os difratogramas de Raio-X dos catalisadores impregnados com  V/Al2O3 ( 5% e 10% m/m) , Cu/Al2O3 (5% e 

10% m/m) e Co /C (10% m/m) após calcinação a 450°C por 3 horas sob fluxo de ar sintético são apresentados 

nas Figura 03 a 05. 

 

Figura 03 : Difratograma do catalisador de Co /C (10% m/m). 

 

 



 

 

 

Figura 04 : Difratogramas dos catalisadores Cu/Al2O3 (5% e 10% m/m). 

 

 

Figura 05 : Difratogramas dos catalisadores V/Al2O3 ( 5% e 10% m/m). 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho, foi desenvolvido a síntese de catalisadores heterogêneos suportados em alumina ou carvão 

ativado utilizando metais de transição como cobalto, vanádio ou cobre como centros ativos desses catalisadores. 

A síntese foi realizada por um processo simples e muito eficaz através de um método baseado na evaporação do 

solvente que apresenta várias vantagens com relação a outros métodos convencionais como elevado controle 

estequiométrico, pureza, reprodutibilidade e homogeneidade do catalisador. Foram obtidos catalisadores com 

proporções de 5 e 10 % m/m do metal impregnado e caracterizados por analise química e difração de raios-x que 

comprovaram a impregnação com a formação dos respectivos óxidos desses metais. 
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