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RESUMO 

 

Dados estatísticos das agências de proteção ambiental demonstram que o solo tem sido 

contaminado frequentemente com problemas decorrentes de vazamentos, derrames e 

acidentes durante a exploração, refino, transporte e operações de armazenamento do petróleo 

e seus derivados. Destes, a gasolina merece destaque, verificado pela liberação, ao entrar em 

contanto com a água subterrânea, dos compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos), que são substâncias depressoras do sistema nervoso central e causadoras de 

leucemia. Dentre os processos utilizados em remediação de solos e águas contaminadas por 

poluentes orgânicos, destacam-se os que utilizam o peróxido de hidrogênio por serem 

caracterizados pela rápida geração de espécies químicas de alto poder de oxidação, 

principalmente o radical hidroxil (•OH), superóxido (O2
•-) e peridroxil (HO2

•), dentre outras 

espécies reativas que são capazes de transformar ou decompor produtos químicos orgânicos. 

O pH tem um forte efeito na química do peróxido de hidrogênio, pois a formação dos 

diferentes radicais depende diretamente do pH do meio. Neste trabalho, os materiais MCM-41 

e Co-MCM-41 foram sintetizados e utilizados na reação de remoção dos BTEX em meio 

aquoso utilizando H2O2. Estes materiais foram sintetizados através do método hidrotérmico e 

as técnicas utilizadas na caracterização foram: DRX, TG/DTG, adsorção/dessorção de N2, 

MET e Fluorescência de Raios-X. Os testes catalíticos ocorreram durante 5 horas de reação e 

foram realizados em reatores de 20 mL, onde foi acompanhada a decomposição do peróxido 

de hidrogênio por espectrofotometria de absorção molecular na região do UV-Vis, além da 

remoção dos compostos orgânicos BTEX que foi realizada por cromatografia em fase gasosa 

com detecção por fotoionização e ionização de chama e amostrador por headspace estático. 

As caracterizações comprovaram que os materiais foram sintetizados com sucesso. Os testes 

catalíticos apresentaram resultados satisfatórios, sendo que as reações contendo BTEX + Co-

MCM-41 + H2O2 em pH = 12,0 apresentaram os maiores percentuais de remoção para os 

compostos estudados. 

 

Palavras-chave: MCM-41. Co-MCM-41. H2O2. Variação de pH. Remoção de BTEX.  

 

 



ABSTRACT 

 

Statistics of environmental protection agencies show that the soil has been contaminated 

with problems often resulting from leaks, spills and accidents during exploration, refining, 

transportation and storage oil operations and its derivatives. These, gasoline noteworthy, 

verified by releasing, to get in touch with the groundwater, the compounds BTEX (benzene, 

toluene, ethylbenzene and xylenes), substances which are central nervous system depressants 

and causing leukemia. Among the processes used in remediation of soil and groundwater 

contaminated with organic pollutants, we highlight those that use hydrogen peroxide because 

they are characterized by the rapid generation of chemical species of high oxidation power, 

especially the hydroxyl radical (•OH), superoxide (O2
•-) and peridroxil (HO2

•), among other 

reactive species that are capable of transforming or decomposing organic chemicals. The pH 

has a strong effect on the chemistry of hydrogen peroxide because the formation of different 

radicals directly depends on the pH of the medium. In this work, the materials MCM-41 and     

Co-MCM-41 were synthesized and used in the reaction of BTEX removal in aqueous media 

using H2O2. These materials were synthesized by the hydrothermal method and the techniques 

used to characterize were: XRD, TG/DTG, adsorption/desorption N2, TEM and X-Ray 

Fluorescence. The catalytic tests were for 5 h of reaction were carried out in reactors of 20 

mL, which was accompanied by the decomposition of hydrogen peroxide by molecular 

absorption spectrophotometry in the UV-Vis, in addition to removal of organic compounds 

BTEX was performed as gas chromatography with detection photoionization and flame 

ionization and by static headspace sampler. The characterizations proved that the materials 

were successfully synthesized. The catalytic tests showed satisfactory results, and the 

reactions containing BTEX + Co-MCM-41 + H2O2 at pH = 12.0 had the highest percentages 

of removal for the compounds studied. 

 

 

Keywords: MCM-41. Co-MCM-41. H2O2. pH range. Removal of BTEX.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A água potável é um dos recursos naturais mais importantes, cuja utilização deve 

ser feita de maneira a não comprometer a disponibilidade para as gerações futuras. Sua 

disponibilidade é hoje limitada não apenas quanto à quantidade, mas também pela 

qualidade. Um dos maiores desafios atuais para o desenvolvimento sustentável será 

minimizar os efeitos da escassez permanente ou sazonal e da poluição da água 

(SALATI; LEMOS; SALATI, 1999). 

Agências de monitoramento e proteção ambiental apontam que tanto o solo quanto 

a água subterrânea são frequentemente contaminados por poluentes orgânicos e 

inorgânicos. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente é o órgão responsável pela 

promoção e adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a 

recuperação do meio ambiente, assim como o uso sustentável dos recursos naturais. 

Os poluentes orgânicos responsáveis pela contaminação do solo e água subterrânea 

são decorrentes, principalmente, de vazamentos, derrames e acidentes durante a 

exploração, refinamento, transporte e operações de armazenamento do petróleo e seus 

derivados. Destes, a gasolina merece destaque, seja pela quantidade envolvida, ou pela 

periculosidade, verificado pela liberação, ao entrar em contato com a água subterrânea, 

dos compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos), que são substâncias 

depressoras do sistema nervoso central e causadoras de leucemia (CORSEUIL; 

MARINS, 1997).  

O Brasil é o país que adiciona a maior proporção de etanol na gasolina. Esta 

proporção tem variado entre 20 e 26%. Apesar de trazer benefícios econômicos para o 

país, esta mistura modifica o comportamento físico e químico de vários compostos 

presentes na gasolina, o que pode representar efeitos negativos sobre os processos 

ambientais. À medida que aumenta a concentração do etanol misturado à gasolina, pode 

ocorrer um aumento da solubilidade dos hidrocarbonetos aromáticos na água 

subterrânea. Este processo é denominado efeito de co-solvência e provoca o aumento da 

magnitude da contaminação como consequência do aumento da concentração dos 

compostos orgânicos na água (FINOTTI et al., 2009). 

Muitos processos são utilizados para a remediação de matrizes ambientais contendo 

poluentes orgânicos. No entanto, as técnicas são limitadas por altos custos, reações 

lentas ou por não atingirem a situação real de degradação. Em função destas limitações, 

existe uma necessidade imediata de desenvolvimento e utilização de processos que 
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realmente possam degradar e preferencialmente mineralizar (conversão dos poluentes 

orgânicos em CO2 e H2O), as espécies poluentes e, assim, garantir a qualidade de nossos 

recursos hídricos (PEREIRA, 2005). As técnicas utilizadas para a remediação de solos e 

águas contaminadas por poluentes orgânicos variam de processos convencionais de 

tratamento (por exemplo: incineração, dessorção térmica, limpeza e lavagem do solo, 

bioremediação, land-farming, fitoremediação, processos fotoquímicos e processos 

oxidativos diretos) a tecnologias inovadoras para remediação como a promovida por 

ultrassom e outras tecnologias avançadas de oxidação (JOO, 2006). 

Dentre as técnicas que utilizam tecnologias avançadas de oxidação, podemos citar 

os processos que envolvem o uso do ozônio (O3), radiação UV e peróxido de hidrogênio 

(H2O2). Estes processos são caracterizados pela rápida geração de espécies químicas de 

alto poder de oxidação, principalmente o radical hidroxil (•OH), e são conhecidos como 

Processos Oxidativos Avançados (POAs). Possivelmente, esse termo pode ser atribuído 

a Glaze et al. (1987) que apontam que a oxidação do radical hidroxil é característica 

comum a esses processos. A importância desses processos é devido à alta reatividade e 

potencial redox do radical que reage de forma não seletiva com a matéria orgânica 

presente na água. O peróxido de hidrogênio é um oxidante forte e tem sido utilizado em 

aplicações industriais e em processos de tratamento de água. Quando catalisado em 

água, o peróxido de hidrogênio pode gerar radicais livres, além do radical hidroxil 

(•OH), o superóxido (O2
• -) e o peridroxil (HO2

•), dentre outras espécies reativas que são 

capazes de transformar ou decompor produtos químicos orgânicos. 

A nanotecnologia tem auxiliado na criação de novas e eficazes tecnologias para o 

tratamento de águas e solos contaminados. A rápida evolução no domínio da 

nanotecnologia levou à criação de novas nanopartículas com propriedades físicas e 

químicas únicas que podem ser ajustadas de modo a torná-las altamente reativas e 

específicas para remediar contaminações ambientais por poluentes orgânicos e 

inorgânicos. Estas características sugerem que as nanopartículas possam acelerar a taxa 

de degradação dos contaminantes, diminuindo o tempo e o custo da reparação dos danos 

em relação às tecnologias de tratamentos existentes citadas acima (LOWRY, 2007). 

Nanomoléculas como as peneiras moleculares mesoporosas da família M41S, 

descobertas em 1992 pelo grupo de pesquisadores da Mobil Corporation, vêm ganhando 

destaque na área científica por atuarem como promissores catalisadores nos Processos 

Oxidativos Avançados. Estes materiais servem de suportes para metais de transição e 

diversos estudos (JHA et al., 2006; CHALIHA; BHATTACHARYYA, 2009; PARIDA; 
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DASH, 2009; MORAIS, 2012; SZEGEDI; POPOVA; MINCHEV, 2009; POPOVA et 

al., 2009; KRESGE et al., 1992; YAMAMOTO et al., 1979) avaliaram a influência do 

suporte na atividade catalítica e a seletividade destes catalisadores nos Processos 

Oxidativos Avançados.  

Dentre os silicatos da família M41S, o MCM-41 é o membro mais popular por 

possuir ordenamento hexagonal de canais cilíndricos e tamanho de poros que variam 

aproximadamente de 1,5 a 10 nm, além de possuírem alta área superficial (acima de  

700 m2/g) (BECK et al., 1992). Entretanto, para atuarem como catalisadores ácidos, 

íons de metais de transição devem ser incorporados à estrutura gerando sítios ativos 

(KRESGE et al., 1992; YAMAMOTO et al., 1979). A introdução de heteroátomos, 

como os metais de transição, em materiais de sílica pode ser realizada tanto por métodos 

pós-síntese, inserindo o metal na superfície interna do material mesoporoso, ou pela 

incorporação direta de metais durante a síntese. 

Assim como nos materiais zeolíticos, a incorporação do metal acontece por meio de 

uma substituição isomórfica do silício por vários centros ativos metálicos, gerando um 

desbalanceamento de cargas. Este mecanismo é uma alternativa interessante para criar 

sítios ativos na estrutura destes materiais mesoporosos. Assim, estas estruturas, que 

apresentam largos poros com metais substituídos por átomos de silício, emergem como 

novos materiais catalíticos e são relatados por catalisar a oxidação de moléculas maiores 

(JHA et al., 2006).  

Pârvulescu e Su (2002), Chaliha e Bhattacharyya (2009), Szegedi, Popova e 

Minchev (2009) avaliaram os resultados sobre a preparação e caracterização de uma 

série de peneiras moleculares MCM-41 contendo metais ativos redox (Ti, V, Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni, Cu) e bimetálicos (V-Ti, V-Co, V-Cu, Cr-Ni). A atividade catalítica destes 

materiais foi avaliada em reações de oxidação de poluentes orgânicos em fase líquida. 

Estes pesquisadores também observaram a estabilidade estrutural e a mudança de 

morfologia em condições ambientais das reações e a correlação entre a atividade 

catalítica e configuração dos elétrons d na camada de valência destes íons metálicos. 

Dentre os catalisadores que contem metais em sua estrutura, o cobalto tem se 

destacado por apresentar atividade catalítica e seletividade (BECHARA; BALLOY; 

VANHOVE, 2001; SONG; LI, 2006) e nas reações que contem peróxido de hidrogênio, 

o cobalto é capaz de produzir radicais hidroxil através de mecanismo tipo-Fenton 

(KADIISKA; MAPLES; MASON, 1989). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Sintetizar, caracterizar os materiais mesoporosos MCM-41 e Co-MCM-41 e avaliá-

los como catalisadores, bem como a influência do pH na reação de remoção catalítica 

dos compostos orgânicos monoaromáticos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos) em água, na presença do peróxido de hidrogênio. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

� Sintetizar os materiais mesoporosos MCM-41 e Co-MCM-41 através de síntese 
hidrotérmica; 
 
 

� Avaliar a introdução do cobalto na estrutura do MCM-41 através de síntese 
direta; 
 
 

� Caracterizar o material através das técnicas: Difração de Raios – X (DRX), 
Análise Termogravimétrica (TG), Adsorção/Dessorção de Nitrogênio, 
Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e Espectroscopia de 
Fluorescência de Raios-X; 
 
 

� Acompanhar a decomposição do peróxido de hidrogênio (H2O2) no meio 
reacional dos testes catalíticos por Espectrofotometria de Absorção Molecular na 
Região do Ultravioleta-Visível (UV-Vis); 
 
 

�  Acompanhar a remoção dos compostos orgânicos monoaromáticos BTEX no 
meio reacional por Cromatografia em Fase Gasosa com Detecção por 
Fotoionização e Ionização de Chama. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS 

 

Os processos que envolvem a geração in situ de oxidantes químicos altamente 

potentes, tais como o radical hidroxil (•OH), são conhecidos como Processos Oxidativos 

Avançados, que surgiram como uma importante classe de tecnologias para acelerar a 

oxidação e, portanto, a degradação de uma gama de poluentes orgânicos em amostras de 

solo, água, ou ar contaminadas. 

Os radicais hidroxil são produzidos a partir do peróxido de hidrogênio (H2O2) 

através de diferentes vias e depende da natureza do catalisador envolvido. Na Figura 1 é 

possível verificar a produção do radical hidroxil a partir de tecnologias eficientes e 

diferentes. 

 

Figura 1 – Produção do radical hidroxil via Reagente de Fenton, UV/peróxido de hidrogênio e 

ozônio/peróxido de hidrogênio.  

 

 

Fonte: Jones, 1999 

 

Para que os Processos Oxidativos Avançados sejam capazes de degradar espécies 

recalcitrantes para a geração de produtos inócuos, os sistemas dependem de vários 

fatores, incluindo (JONES, 1999): 

� natureza do meio poluído (sólido, líquido ou gasoso); 

� carga total de espécies a serem oxidadas; 

� níveis de poluentes-alvo existentes; 
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� disponibilidade de tratamento secundário ou pré-tratamentos, por exemplo, 

biotratamento; 

� características do efluente, incluindo a taxa de fluxo, regularidade de fluxo, 

temperatura e pH. 

Numerosas publicações que se referem aos diversos aspectos destes processos têm 

sido divulgadas em periódicos como a Ozone Science and Engineering, Water 

Research, Ozone News, IUV A News e o Journal of Advanced Oxidation Technologies. 

Além disso, vários livros sobre o assunto estão disponíveis, como o que está editado por 

Langlais et al. (1991) que publicou as aplicações e os aspectos da engenharia do ozônio 

no tratamento de água e a química dos oxidantes descrita por Doré (1989). Camel e 

Bermont (1998) estudaram processos de oxidação envolvendo ozônio, Reynolds et al. 

(1989) e Chiron et al. (2000) analisaram a oxidação de pesticidas, Legrini et al. (1993) 

observaram processos fotoquímicos, Yue (1993) trabalhou com modelagem cinética 

para reatores de foto-oxidação e Scott e Ollis (1995) investigaram a integração dos 

processos de oxidação química e biológica para tratamento de águas residuais. 

Em 1894, o pesquisador M.J.H. Fenton publicou a oxidação do ácido tartárico 

através do íon ferroso – Fe(II) – e peróxido de hidrogênio em meio aquoso. O íon 

ferroso catalisado pelo peróxido de hidrogênio em meio ácido ficou conhecido como 

Reagente de Fenton e é frequentemente utilizado para tratamento de efluentes 

industriais e na manufatura de diversos tipos de polímeros e polieletrólitos (JONES, 

1999). Posteriormente, mostrou-se que o radical hidroxil é a espécie que promove a 

oxidação neste sistema, e é formado de acordo com: 

 

OHOH)III(FeOH)II(Fe 22
•− ++→+                     (Equação 1) 

 

Na Figura 2 é possível observar a oxidação do fenol até sua mineralização através 

do Reagente de Fenton. 
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Figura 2 – Oxidação do fenol através do Reagente de Fenton. 

 

 

Fonte: Jones, 1999 

 

Além do íon ferroso, utilizado no Reagente de Fenton, outros íons de metais de 

transição (Cu+, Ti3+, Cr2+, Co2+, dentre outros) também podem participar em processos 

para produção de radicais hidroxil. Estes processos são denominados tipo-Fenton (do 

inglês type-Fenton ou Fenton-like). Mambrim Filho (1999) publicou que a cinética 

destas reações ocorre em cadeia e pode ser catalisada por metais de transição, como o 

cobalto, por exemplo. O H2O2 pode agir tanto como reagente oxidante como redutor na 

presença dos metais de transição. Quando o peróxido de hidrogênio oxida o metal de 

transição até altos estados de oxidação, ele é reduzido para radical hidroxil (•OH). 

Subsequentemente, uma segunda molécula de peróxido de hidrogênio pode reduzir o 

metal de transição, de modo contrário, a baixos estados de oxidação e, ao mesmo tempo 

ser oxidado a radical perhidroxil (HO2
•). Estas reações estão representadas na Figura 3. 
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Figura 3 – Decomposição catalítica do peróxido de hidrogênio por meio de íons metálicos. 

 

Fonte: Siqueira e Silva Filho, 1999 

 

Já os processos UV/H2O2 envolvem a utilização de energia de comprimento de 

onda na região ultravioleta do espectro eletromagnético, emitida a partir de lâmpadas de 

UV, para catalisar a produção de radicais hidroxil de alta potência a partir da clivagem 

da molécula de peróxido de hidrogênio. Ao contrário do processo de Fenton, que é 

normalmente realizado sob condições ácidas, as reações com UV/H2O2 podem ser 

realizadas através de uma ampla faixa de pH. O pH ideal para o tratamento, no entanto, 

depende da natureza orgânica ou inorgânica dos compostos presentes. O processo de 

fotólise do peróxido de hidrogênio foi estudado primeiramente por Baxendale e Wilson 

(1957), sendo esta reação representada por: 

 

   OH2OH h
22

•ν→                                      (Equação 2) 

 

A Figura 4 apresenta um fotoreator utilizado nas reações contendo UV/H2O2.  
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Figura 4 – Fotoreator utilizado nas reações com UV/H2O2. 

 

 

Fonte: Beltrán, 2003 
 

Outro Processo Oxidativo Avançado bastante conhecido é a reação do ozônio com 

o peróxido de hidrogênio em solução para formar radicais e espécies iônicas altamente 

oxidantes, incluindo o radical hidroxil. A natureza exata das reações que ocorrem, os 

níveis e os intermediários resultantes das espécies oxidantes formadas, como por 

exemplo, HO2, O2
-, O3, HO3, HO2

-, O2
-, O2, O3 e •OH, são dependentes das 

características dos efluentes (tipos e concentrações de espécies orgânicas e inorgânicas, 

pH, temperatura), a concentração de ozônio na solução e a proporção da concentração 

de peróxido de hidrogênio para o ozônio aplicado (JONES, 1999).  
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3.2 PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 

 

O peróxido de hidrogênio é um oxidante forte que tem sido muito usado em 

aplicações industriais e em processos de tratamento de água. Quando catalisado em 

água, o peróxido de hidrogênio pode gerar uma ampla variedade de radicais livres e 

outras espécies reativas, que são capazes de transformar ou decompor produtos 

químicos orgânicos.  

A tabela abaixo apresenta as propriedades físicas e químicas do H2O2.  

 

Tabela 1 – Propriedades físicas e químicas do peróxido de hidrogênio. 

Composto Fórmula 

 
Peso Molecular 

(g/mol) 
 

Densidade  
(g/cm3) 

Estado 
físico 

Solubilidade 
em água 

 
Peróxido de 
Hidrogênio 

 

H2O2 34 
1,1                    

(solução 30 %) 
Líquido Miscível 

Fonte: Lide, 2006 

 

No início dos anos 90, aconteceu a expansão do uso do H2O2 para aplicações 

ambientais utilizando catalisadores e abordagens químicas que desviavam das 

tradicionais aplicações do Reagente de Fenton nas indústrias. Watts et al. (1990), Watts, 

Smith e Miller (1991), Watts, Udell e Leung (1991), Pignatello (1992), Watts (1992), 

Pignatello e Baehr (1994), dentre outros pesquisadores, avaliaram a degradação de 

poluentes orgânicos em amostras de solo contaminadas através das reações com a 

utilização do peróxido de hidrogênio e diferentes catalisadores. 

As reações de oxidação que utilizam o H2O2 podem acontecer através de oxidação 

direta, por radicais livres ou outros intermediários. A oxidação direta acontece quando 

ocorre transferência direta de elétrons entre um reagente e o peróxido de hidrogênio. A 

reação direta entre o H2O2 e substâncias orgânicas, tem sido tipicamente considerada de 

menor importância, com exceção de algumas enzimas biológicas que servem para 

decompor o oxidante. Embora o peróxido de hidrogênio tenha um elevado potencial 

padrão de redução (E° = 1,776 V) (LIDE, 2006), que indica um potencial favorável para 

a oxidação direta de muitos compostos orgânicos, estas reações são geralmente muito 

lentas para serem significativas (WATTS; TEEL, 2005). Este fato acontece porque em 

muitas amostras existem materiais inorgânicos, que são inerentemente reativos com 
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peróxido de hidrogênio e produzem radicais livres. Por este motivo, muitas vezes é 

difícil a separação de mecanismos de oxidação direta de mecanismos de radicais livres.  

Embora presumindo-se que o peróxido de hidrogênio tenha pouca reatividade direta 

com compostos orgânicos, este apresenta um elevado grau de reatividade direta com 

compostos inorgânicos. Na verdade a oxidação direta entre o peróxido de hidrogênio e 

compostos inorgânicos, normalmente é responsável pela iniciação de reações e 

mecanismos para a geração de radicais livres. Além disso, apesar do seu potencial de 

redução elevado, o H2O2 é capaz de atuar tanto como um agente oxidante quanto um 

agente redutor. 

Na Equação 3, o H2O2 comporta-se como um oxidante: 

 

       V776,1EOH2e2H2OH 222 =°→++ −+                       (Equação 3) 

 

Enquanto que na Equação 4, o peróxido comporta-se como um redutor: 

 

          V7,0EH2Oe2OH 222 −=°+→+ +−                           (Equação 4) 

 

Por exemplo, em pH ácido, o peróxido de hidrogênio oxida facilmente o Fe(II) a 

Fe(III), mas também reduz o Mn(IV) a Mn(II) (NEAMAN et al., 2004). Compostos 

inorgânicos que possuem um alto grau de reatividade direta com H2O2 incluem metais 

de transição dissolvidos, ânions inorgânicos e superfícies minerais, uma vez que estas 

reações normalmente produzem radicais livres (PETRI et al., 2011). 

Existe um número considerável de radicais e de outros intermediários reativos que 

são conhecidos ou que se suspeite ter um papel na degradação de contaminantes 

orgânicos. Estes radicais são formados a partir de reações entre o peróxido de 

hidrogênio e um catalisador. Muitas vezes, a existência e importância destes radicais 

nestes sistemas são difíceis de determinar, porque eles possuem tempo de meia vida 

muito curto (segundos para até microssegundos) e métodos convencionais de análise 

direta não podem ser utilizados para detectar e quantificá-los. Em vez disso, a presença 

ou a ausência destes radicais ou intermediários reativos em um sistema, é confirmada 

através de métodos químicos indiretos que envolvem complexidade considerável. A 

Tabela 2 apresenta um resumo de alguns radicais e intermediários que tem importante 

papel nestes sistemas.  
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Tabela 2 – Espécies reativas conhecidas ou suspeitas de contribuir nas reações com H2O2. 

Espécies Fórmula 

 
Potencial Padrão de 

Redução (V)a 

 

pH do meiob Função na reação 

Peróxido de hidrogênio H2O2 1,776 pH < 11,6 
Oxidante forte, 

redutor fraco 

Radical hidroxil •OH 2,59 pH < 11,9 Oxidante forte 

Ânion superóxido O2 
• - - 0,33 pH > 4,8 Redutor fraco 

Radical perhidroxil HO2
• 1,495 pH < 4,8 Oxidante forte 

Ânion hidroperóxido HO2 
- 0,878 pH > 11,6 

Oxidante fraco, 

redutor fraco 

Íon Ferril [Fe(IV)] FeO2 
+ Desconhecido Desconhecido Oxidante forte 

Elétrons solvatados e- (aq) - 2,77 pH > 7,85 Redutor forte 

Oxigênio singlete 1O2 Não aplicável Desconhecido 

Participa das reações 

de Diels-Alder e 

Alder-Ene 

Oxigênio atmosférico 

(singlete) 
O2 1,23 Nenhum Oxidante fraco 

Fonte: Petri et al., 2011 

 

3.2.1  Radical hidroxil ( •OH) 

 

O radical hidroxil tradicionalmente tem sido visto como o “carro-chefe” dos 

sistemas de oxidação que utilizam H2O2. É um oxidante forte não específico que reage 

com uma ampla variedade de compostos orgânicos e inorgânicos. Estes radicais 

geralmente reagem com compostos orgânicos via três mecanismos: a) sequestro de 

hidrogênio, b) adição de bandas múltiplas e c) transferência direta de elétrons 

(BOSSMANN et al., 1998), que podem ser visualizadas na Figura 5. Produtos típicos 

destas reações incluem compostos oxigenados (álcoois, aldeídos, oxiácidos, cetonas, 

etc.), compostos resultantes da abertura de anéis aromáticos e dímeros. Em alguns 

casos, ocorre a mineralização completa, produção de dióxido de carbono, como um 

produto final. 
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Figura 5 – Mecanismos de reação dos radicais. 

 

Fonte: Tarr, 2003 

 

Os radicais hidroxil são extremamente reativos; as concentrações em sistemas 

aquosos tendem a ser baixas e devido ao forte potencial padrão de redução deste radical 

(E° = 2,59 V em pH = 0; 1,64 V em pH = 14) (BOSSMANN et al., 1998), diferentes 

compostos orgânicos reagem com estes radicais em diferentes razões cinéticas, a 

depender da afinidade com o oxidante (BUXTON et al., 1988).  

 

3.2.2  Ânion superóxido (O2
• -) 

 

Ânion superóxido é um radical livre que foi recentemente incluído como uma 

espécie reativa responsável pela degradação de contaminantes orgânicos. Ele é um 

redutor moderado e nucleófilo. Pesquisas recentes apresentaram este radical como uma 

peça chave nas reações de degradação de compostos orgânicos altamente oxidados – 

clorometanos e cloroetanos. Este ânion é uma base conjugada do radical perhidroxil 

(HO2
•) e possui uma constante de dissociação (pKa) de 4,8 (AFANAS’EV, 1989); 

assim, o superóxido estará disponível apenas em concentrações apreciáveis quando o 

pH for superior a 4,8. 

Embora já se conheça por certo tempo que este ânion pode ser gerado em sistemas 

aquosos, o superóxido tem sido tradicionalmente considerado como um radical fraco ou 

de reação lenta. Aplicações tradicionais de peróxido de hidrogênio, muitas vezes têm 
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sido obtidas utilizando soluções diluídas de peróxido de hidrogênio (concentração em 

mg/L) para maximizar a produção de radicais hidroxil e minimizar as quantidades de 

outras espécies reativas presentes no meio. No entanto, Smith et al. (2004), publicou 

que, quando elevadas concentrações de peróxido de hidrogênio estão presentes, a 

reatividade do superóxido é significativamente melhorada. Este fenômeno, em sistemas 

de alta concentração, parece ser devido a uma maior taxa de produção de superóxido e 

uma melhor solvatação do ânion superóxido, que faz com que aumente a sua 

reatividade. Além disso, Furman et al. (2009) documentaram que a reatividade do 

superóxido é aumentada na presença de sólidos, incluindo óxidos metálicos. 

 

3.2.3  Radical perhidroxil (HO 2
•) 

 

Radical perhidroxil é a forma protonada do radical superóxido. Com um pKa de 4,8 

(AFANAS'EV, 1989), este radical é a forma dominante de superóxido presente em pH 

ácido, tal como em sistemas tradicionais de Fenton conduzidas a pH = 3,0. No entanto, 

em sistemas que possuem pH neutro a pH alcalino, o ânion superóxido é a forma 

preferida. Radical perhidroxil é considerado um oxidante moderado e é importante em 

reações em cadeia de propagação que envolve o peróxido de hidrogênio               

(TEEL; WATTS, 2002). 

 

3.2.4  Ânion hidroperóxido (HO2
-) 

 

O ânion hidroperóxido é a base conjugada do peróxido de hidrogênio, com um pKa 

de 11,6 (LIDE, 2006). É um nucleófilo forte que pode prontamente atacar os 

contaminantes que possuam grupos funcionais com deficiência de elétrons. Uma vez 

gerados nestes sistemas, eles se recombinam com os prótons em razões de difusão 

controladas. No entanto, ele também reage com alguns prováveis contaminantes em 

razões de difusão controladas, o que permite a reatividade do ânion hidroperóxido com 

alguns contaminantes, mesmo em regimes de pH baixo a moderado.  

 

3.2.5  Íon ferril [Fe(IV) ± FeO 2+] 

 

Pesquisas ao longo dos últimos 20 anos tem revelado que o íon ferril pode ser o 

principal intermediário reativo na reação de Fenton (PETRI et al., 2011), em vez de 
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radicais hidroxil, pelo menos, como o primeiro intermediário reativo formado na reação 

de Fenton. Bossmann et al. (1998) propuseram que é termodinamicamente desfavorável 

produzir diretamente um radical hidroxil a partir da reação entre Fe(II) dissolvido e 

peróxido de hidrogênio aquoso, como é sugerido pela reação de Fenton. Isto acontece 

porque, em soluções aquosas, o Fe(II) é complexado com água, (por exemplo, 

Fe(OH)(H2O)5
+ em vez de Fe2+ livre), e, para que o peróxido de hidrogênio reaja com o 

Fe(II), é necessário, primeiro ser incorporado ao complexo (por exemplo, 

Fe(OH)(H2O2) (H2O)4
+). Os cálculos termodinâmicos realizados por Bossmann et al. 

(1998) indicam que pode ser mais termodinamicamente favorável produzir Fe(IV) que 
•OH. Como alternativa, tem-se proposto que o íon ferril, que contém ferro em um estado 

anormal, tetravalente [Fe(IV)], é formado como um intermediário, e é extremamente 

reativo (RUSH; BIELSKI, 1986; BOSSMANN et al., 1998). 

O íon ferril pode, então, rapidamente reagir para formar tanto os radicais hidroxil 

ou, eventualmente, diretamente oxidar compostos orgânicos. A existência do íon ferril 

foi proposta por Bray e Gorin (1932). No entanto, a controvérsia sobre o papel que 

desempenha este intermediário em reações com peróxido de hidrogênio e catalisadas 

por ferro, ainda não está resolvida.  

 

3.2.6  Elétrons solvatados [e- (aq)] 

 

Elétrons solvatados são elétrons livres dissolvidos em solução aquosa. Estes são 

base conjugada do átomo de hidrogênio solvatado (H•) com pKa de 7,85 (RUSH; 

BIELSKI, 1986). Os elétrons solvatados são espécies reativas de curta duração em água, 

e tem sido sugerida a sua utilização em reações de declorinação, como por exemplo, 

com compostos como as bifenilas policloradas (PCBs) (PITTMAN; HE, 2002). Embora 

a sua presença em sistemas de reações com peróxido de hidrogênio tenha sido 

pesquisada (HASAN et al., 1999; WATTS; HOWSAWKENG; TEEL, 2005), ainda não 

está claro quando ou como eles são formados, e seu papel não tem sido amplamente 

investigado. 

 

3.2.7  Oxigênio singlete (1O2) 

 

É a forma do oxigênio molecular (O2) que possui uma energia maior que o oxigênio 

no estado fundamental, que é usualmente conhecido como o oxigênio triplete (oxigênio 
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atmosférico, por exemplo). A diferença de energia entre o oxigênio singlete e oxigênio 

triplete (atmosférico) é de 94,2 kJ/mol e é derivada a partir da configuração e spin dos 

elétrons no orbital 2p da molécula (BRAUN; OLIVEROS, 1990). Esta energia mais 

elevada permite que ele reaja com certos compostos orgânicos. O oxigênio singlete 

possui um tempo de vida relativamente longo na fase gasosa (meia vida de 72 min), mas 

é muito curto em água (meia vida de microssegundos). A importância do oxigênio 

singlete em sistemas com H2O2 é em grande parte desconhecido. Oxigênio singleto foi 

identificado em sistemas de peróxido de hidrogênio catalisado por molibdênio 

investigado por Tai e Jiang (2005) e foi determinado como sendo a espécie responsável 

pela degradação de clorofenóis nesse sistema.  

 

3.2.8  Oxigênio atmosférico (O2) 

 

O oxigênio atmosférico é a espécie reativa mais estável produzida pela 

decomposição do peróxido de hidrogênio. A oxidação direta de contaminantes 

orgânicos através do oxigênio atmosférico é lenta, muitas vezes considerada 

demasiadamente lenta para ser importante durante o tratamento de contaminantes 

orgânicos. No entanto, há evidência de que o oxigênio molecular possa desempenhar 

um papel em reações com H2O2. Por exemplo, Rodriguez et al. (2003) relataram que, 

quando H2O2 foi usado para degradar nitrobenzeno em um sistema aquoso sob uma 

atmosfera apenas de nitrogênio, apenas nitrofenóis foram produzidos como subprodutos 

da reação. Quando o mesmo sistema foi avaliado sob uma atmosfera de oxigênio, os 

radicais perhidroxil foram produzidos, além de nitrofenóis, indicando um deslocamento 

do mecanismo. Voelker e Sulzberger (1996) especularam que os radicais produzidos por 

ataques de radicais em compostos orgânicos, tais como ácido fúlvico, podem ter 

reduzido o oxigênio para formar radicais perhidroxil como apresentado pela Equação 5.  

 

+•+• +→++ RHOOHR 22                              (Equação 5) 

 

Assim, apesar da sua baixa taxa de reatividade direta com os contaminantes 

orgânicos, o oxigênio dissolvido pode contribuir para propagações de reação com 

sistemas contendo H2O2. Além disso, o oxigênio certamente contribui para a 
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biodegradação aeróbica, que é um processo presente no subsolo, sempre que o oxigênio 

dissolvido está presente. 

 

3.2.9  Impacto do pH nos radicais e intermediários 

 

A taxa de produção e reatividade dos radicais é diretamente dependente da acidez 

do meio. Por exemplo, alguns radicais são ácidos e bases fracos que irão desprotonar 

(superóxido versus radical peridroxil). A desprotonação afeta as reações e mecanismos, 

bem como o potencial padrão de redução, que é a propriedade termodinâmica que 

impulsiona as reações de oxidação e redução. 

As semi-reações e os seus potenciais padrão de redução são apresentados na     

tabela a seguir.  

 

Tabela 3 – Potenciais de redução das espécies reativas em sistema contendo H2O2.  

Reações 

 
Potencial padrão 

de redução          
E° (V) 

 

Acidez 
do meio 

Referências 

OH2e2H2OH 222 ↔++ −+  1,776 Ácido Lide (2006) 

−−− ↔++ OH3e2OHHO 22  0,878 Alcalino Lide (2006) 

OHeHOH 2↔++ −+•  2,59 Ácido Bossmann et al. (1998) 

−−• ↔+ OHeOH  1,64 Alcalino Bossmann et al. (1998) 

222 OHeHHO ↔++ −+•  1,495 Ácido Lide (2006) 

−•− ↔+ 22 OeO  - 0,33 Alcalino Afanas’ev (1989) 

Fonte: Petri et al., 2011 

 

Através dos dados apresentados Na Tabela 3, nota-se que o potencial de redução de 

uma espécie é geralmente mais baixo em sistemas alcalinos do que em sistemas ácidos. 

 

3.2.10  Catálise do peróxido de hidrogênio 

 

As primeiras pesquisas para estudo das reações envolvendo peróxido de hidrogênio 

para a geração de radicais hidroxil foram desenvolvidas pelos pesquisadores Haber e 
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Weiss (1934) utilizando íons de ferro. As reações com radicais e de propagação em 

cadeia foram uma peça fundamental para entendimento das reações de oxidação 

catalisadas por ferro em sistemas de peróxido de hidrogênio. Os pesquisadores 

verificaram que o ferro nesses sistemas pode se apresentar nas formas de Fe(II) e 

Fe(III), atuando assim como um catalisador, porque foi continuamente regenerado e 

consumido pela reação. Eles especularam que ainda outros metais de transição 

dissolvidos podiam catalisar reações semelhantes com peróxido de hidrogênio, em 

particular eles podiam sofrer mudanças simples de valência [por exemplo, Co(II) a 

Co(III), ou Cu(I) a Cu(II)]. Este mecanismo ficou conhecido como mecanismo de 

Haber-Weiss e acredita-se ser o principal mecanismo para a decomposição catalítica de 

peróxido por metais dissolvidos.   

As reações originais propostas por Haber e Weiss (1934) para a decomposição do 

peróxido de hidrogênio catalisada por ferro estão sintetizadas pelas Equações 6 – 9.  

 

                          OHOHFeOHFe 3
22

2 •−++ ++→+                           (Equação 6) 

                                   •• +→+ 2222 HOOHOHOH                                 (Equação 7) 

                                OHOOHOHHO 22222
•• ++→+                           (Equação 8) 

                                    OHFeOHFe 32 −+•+ +→+                                   (Equação 9) 

 

Baseados nas reações acima, alguns autores (LING; WANG; PENG, 2010; 

DUARTE et al., 2009; ABU-ZIED, 2008) reportaram o mecanismo de decomposição 

do peróxido de hidrogênio para a formação do radical hidroxil. De acordo com este 

mecanismo, chamado de tipo-Fenton, as reações catalíticas para geração do radical •OH 

utilizando íons metálicos no meio são as seguintes (MAKHLOUF; ABU-ZIED; 

MANSOURE, 2013): 

 

              (aq)(aq)(sup)
1n

2(aq)2(sup)
n HOOHMOHM •−+++ ++=+                    (Equação 10) 

                      )líq(2)aq(2)aq(22)aq( OHHOOHHO +=+ ••                             (Equação11) 

             )g(2)aq((sup)
n

(sup)
1n

)aq(2 OHMMHO ++=+ ++++•                            (Equação12) 
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A reação em cadeia é uma sequência de reações provocadas por um elemento ou 

grupo de elementos que gera novas reações entre elementos possivelmente distintos e os 

produtos de cada reação fornecem reagentes para outras reações. Assim, uma série de 

reações ocorre simultaneamente até que um reagente se esgote. Estas reações com 

radicais são comuns em química, porque quando um radical livre reage com um 

composto, o produto desta reação é geralmente outro radical. Reações em cadeia com 

radicais livres podem ser geralmente classificadas em três tipos de reações: reações de 

iniciação, reações de propagação e reações de terminação. 

As reações de iniciação ocorrem quando um radical livre é produzido por um 

reagente não radical tal como na Equação 10. As reações de propagação ocorrem 

quando um radical reage com outro reagente para produzir um radical diferente, como 

na Equação 11. Já a reação de terminação ocorre quando um radical reage com outra 

espécie e nenhum novo radical é produzido, como na Equação 12. As reações de 

terminação podem ser desejáveis porque podem envolver a oxidação de contaminantes 

orgânicos alvo ou a regeneração do catalisador. Eles também podem ser indesejáveis 

numa reação quando envolvem espécies que não são alvo ou neutralizam outros 

radicais. Essas espécies não-alvo, denominados “catadores”, representam uma fonte de 

ineficiência nestes sistemas. 

 

3.3 PROCESSOS CATALÍTICOS QUE UTILIZAM COBALTO 

 

Na área da catálise vinculada a processos que visam aumentar a qualidade dos 

combustíveis oriundos da indústria do petróleo, o cobalto juntamente com outros metais 

suportados em aluminas, por exemplo, são bastante utilizados como catalisadores nos 

processos de hidrotratamento (HDT): Le Page (1978) estudou as fases ativas de Co-Mo 

e Co-W em reações de hidrodessulfurização e hidrodenitrogenação; Gates, Kaízer e 

Schuit (1979) avaliaram as mesmas fases nas reações de hidrodeoxigenação, assim 

como Furimsky (1980) observou o efeito das fases Co-Mo e Co-W em processos de 

hidrogenação de olefinas. Souza (2005) também estudou o efeito do catalisador 

contendo Co-Mo suportados em MCM-41 para as reações de hidrodessulfurização de 

frações de petróleo. Silva (2004) observou o efeito dos catalisadores contendo Co e Co-

Fe suportados nas zeólitas HZSM-12 e HZSM-5 para aplicação da conversão catalítica 

de gás de síntese em hidrocarbonetos líquidos, no processo de síntese de Fischer-



35 

 

Tropsch. Sousa (2009) também estudou o processo de síntese de Fischer-Tropsch 

utilizando catalisadores do tipo Co-MCM-41. 

Já na área de catálise ambiental ligada a tecnologias que objetivam a 

remoção/degradação de poluentes orgânicos e inorgânicos através dos Processos 

Oxidativos Avançados, o cobalto tem se apresentado na literatura como uma ótima 

alternativa nos processos tipo-Fenton para a geração de radicais hidroxil. Kadiiska, 

Maples e Mason (1989) compararam os metais Co(II) e Fe(II) em reações que 

objetivaram a formação dos radicais hidroxil e superóxido; Fernandez et al. (2004) 

avaliaram a fotodegradação do corante não biodegradável orange II em processo tipo-

Fenton utilizando cobalto no meio; Qi, Chu e Xu (2013) estudaram a degradação 

catalítica da cafeína utilizando o catalisador Co/MCM-41 em processos tipo-Fenton 

utilizando peroximonosulfato;  a degradação em meio aquoso dos corantes azul básico 9 

e vermelho ácido 183 usando processo tipo-Fenton (Co2+/H2O2 e 

Co2+/peroximonosulfato) foi estudada por Ling, Wang, e Peng (2010); Bandala et al. 

(2007) avaliaram a degradação do 2,4-ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) usando 

cobalto-peroximonosulfato num processo tipo-Fenton.  

  

3.4 BTEX 

 

BTEX é um acrônimo para benzeno, tolueno, etilbenzeno e os isômeros do xileno 

(meta, orto e para). Estes são compostos hidrocarbonetos e monoaromáticos presentes 

na gasolina. A Figura 6 apresenta as estruturas químicas destes compostos. 
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Figura 6 – Estruturas químicas dos compostos BTEX. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

A presença destes compostos está comumente associada a deposições atmosféricas, 

vazamentos de petróleo e alguns de seus derivados, efluentes químicos industriais, 

dentre outros. Devido à alta toxicidade, representa um risco à saúde humana e animal. A 

exposição humana a estes compostos pode levar ao desenvolvimento de problemas de 

saúde, desde irritação de olhos, mucosas e pele, passando por enfraquecimento do 

sistema nervoso central, depressão da medula óssea, até o desenvolvimento de câncer, 

no caso do benzeno, um composto classificado pela Organização Mundial de Saúde 

como potente agente carcinogênico (HELENO et al., 2010). 

A Agência Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC, do inglês International 

Agency for Research on Cancer), sediada na França, é uma parte da Organização 

Mundial da Saúde, cuja missão é coordenar e conduzir pesquisas (laboratoriais e 

epidemiológicas) em causas de câncer humano e em estratégias para o desenvolvimento 

científico do controle do câncer (ANDRADE, 2005).  

De acordo com a IARC, o benzeno é reconhecidamente o mais tóxico de todos os 

BTEX. Esse composto está classificado no Grupo 1, ou seja, é uma substância 

comprovadamente cancerígena (podendo causar leucemia) para humanos. O tolueno 

está classificado no Grupo 3, ou seja, não é uma substância capaz de tornar canceroso 

um tecido vivo. Nesse caso, considerando as múltiplas circunstâncias de exposição em 

vários estudos realizados, os resultados obtidos mostraram não serem suficientes para 

provar a carcinogenicidade do tolueno em humanos e em animais experimentais (ratos e 
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camundongos). O etilbenzeno está classificado no Grupo 2B, um possível carcinogênico 

para humanos. Os xilenos, segundo a IARC, assim como o tolueno, estão classificados 

no Grupo 3 (ANDRADE, 2005; IARC, 1999). 

No Brasil, existem portarias do Ministério da Saúde (MS) e resoluções do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) que determinam as concentrações máximas 

permitidas de BTEX para que a água seja considerada potável. A Tabela 4 apresenta os 

valores máximos permitidos (VMP) dos compostos de acordo com a portaria federal do 

Ministério da Saúde Nº 2914 de 12/12/2011. Esta portaria revogou e substituiu 

integralmente a Portaria do Ministério da Saúde Nº 518 de 25/03/2004 e dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade. 

 

Tabela 4 – Valores máximos permitidos para os compostos 
BTEX segundo portaria do Ministério da Saúde. 

Composto VMP (µg/L) Legislação 

Benzeno 5 

Portaria MS N° 2914 
Tolueno 170 

Etilbenzeno 200 

Xilenos 300 

Fonte: Ministério da Saúde, 2011  
  

A partir dos VMP mostrados na Tabela 4, o benzeno é o composto orgânico que 

apresenta a menor concentração. Isto quer dizer que em uma água potável – própria para 

consumo humano – deve conter no máximo 5 µg/L de benzeno, enquanto para os outros 

compostos, as concentrações são mais elevadas. Como citado anteriormente, o benzeno 

é uma substância considerada comprovadamente cancerígena e por este motivo seu 

VMP é mais baixo que os outros poluentes monoaromáticos. 

Já a Tabela 5 apresenta os valores máximos permitidos para os compostos BTEX 

para cada classe de águas constantes na resolução do CONAMA N° 357 de 18/03/2005. 

Esta resolução dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 

de efluentes, e dá outras providências. Quanto aos padrões de lançamento de efluentes, a 

resolução do CONAMA N° 430 publicada em 13/05/2011 complementa e altera a 

Resolução N° 357 do CONAMA. 
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Tabela 5 – Valores máximos permitidos, em µg/L, para os compostos BTEX segundo as resoluções do 
CONAMA.  

 
Classe de Água 

 

 
Benzeno 

 
Tolueno Etilbenzeno Xilenos Legislação 

Classe 1 – Águas 
Doces 5,0 2,0 90,0 300,0 

Resolução CONAMA 
N° 357 

Classe 3 – Águas 
Doces 5,0 - - - 

Classe 1 – Águas 
Salinas 700 215,0 25 - 

Classe 1 – Águas 
Salinas(1) 51 - - - 

Classe 1 – Águas 
Salobras 700 215 25,0  

Classe 1 – Águas 
Salobras(1) 51,0 - - - 

Efluentes 1200 1200 840 1600 Resolução CONAMA 
N° 430 

Fonte: CONAMA, 2005; CONAMA 2011  

(1) Padrões para corpos de água onde haja pesca ou cultivo de organismos para fins de consumo intensivo.  
 
 

Através dos VMP apresentados na Tabela 5, percebe-se que o benzeno e o tolueno 

são os poluentes que apresentam as menores concentrações para a Classe Águas Doces. 

A Resolução CONAMA N° 357 considera o tolueno também perigoso, pois limita sua 

concentração em valores abaixo do benzeno, que é uma substância comprovadamente 

cancerígena. Para as outras classificações de corpos de águas, como Águas Salinas e 

Salobras, excetuando-se as Águas Salinas e Salobras para pesca ou cultivo de 

organismos para fins de consumo intensivo, as concentrações são mais elevadas para 

todos os compostos quando comparadas à Classe Águas Doces. Para o padrão de 

lançamento de efluentes, os VMPs são bem maiores que as outras classes de águas.  

As propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos monoaromáticos 

BTEX estão apresentadas na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Propriedades físicas e químicas dos compostos BTEX. 

Composto 
Fórmula 

Molecular 
Massa Molar 

(g/mol) 
Ponto de 

Ebulição (°C) 

Densidade 
Específica a  
20 °C (g/mL) 

Pressão de 
Vapor a           

20 °C (mmHg) 

Solubilidade 
em água (mg/L) 

Benzeno C6H6 78 80,1 0,8787 95,2 1700 

Tolueno C7H8 92 109,6-111,6 0,8669 28,4 515 

Etilbenzeno C8H10 106 136 0,8670 9,5 152 

m-xileno C8H10 106 139 0,8642 8,3 160 

o-xileno C8H10 106 143-145 0,8802 6,6 180 

p-xileno C8H10 106 138 0,8610 8,7 198 

Fonte: Adaptado de Andrade, 2005 

 

3.5 MATERIAIS POROSOS  

 

Os materiais porosos foram originalmente definidos em termos de suas 

propriedades de adsorção. A partir disso, materiais porosos são distinguidos pela sua 

dimensão de poro. De acordo com a definição da IUPAC (SING et al., 1985), os sólidos 

porosos são divididos em três classes de materiais: microporos (< 2 nm), mesoporos     

(2 – 50 nm) e macroporos (> 50 nm). Além disso, o termo “nanoporos”, referindo-se a 

poros na faixa de tamanho de nanômetros, é hoje em dia cada vez mais utilizado. 

Idealmente, um material poroso deve ter uma distribuição de tamanho de poro 

específica para as aplicações e um tamanho de poro facilmente ajustável, permitindo 

uma flexibilidade para interações entre as espécies envolvidas. Também deve ter 

estabilidades química, térmica e mecânica, com elevada área de superfície e grandes 

volumes de poros (BEHRENS, 1993; MCENANEY et al.,1999). Ao mesmo tempo, o 

material deve ter o tamanho de partícula e morfologia apropriados. Exemplos bem 

conhecidos de sólidos microporosos são as zeólitas, que são aluminossilicatos 

cristalinos (ILER, 1979; BEKKUM; FLANIGEN; JANSEN, 1991; BARRER, 1982; 

JACOBS; MARTENS, 2001). Particularmente, as zeólitas destacam-se como sólidos 

ácidos e catalisadores redox. No entanto, uma grande desvantagem para a aplicação 

destes materiais, é o tamanho de poro limitado (< 1,5 nm), o que os exclui de processos 

que envolvem moléculas grandes. 

Os materiais que possuem tamanhos dos poros maiores são utilizados para 

craqueamento catalítico de óleo pesado e conversão de moléculas grandes, bem como 

em outras aplicações: meios de separação ou de abrigo para grandes moléculas e 
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macromoléculas. Já os géis porosos amorfos ou aerogéis e vidros porosos podem ser 

considerados como sólidos mesoporosos. Em contraste com as zeólitas, eles têm 

sistemas de poros desordenados e, por conseguinte, apresentam uma distribuição de 

tamanho de poros relativamente ampla. Estes materiais são normalmente utilizados em 

processos de separação e como suportes de catalisadores. 

 

3.5.1 Materiais mesoporosos ordenados da família M41S 

 

A introdução de estruturas supramoleculares (isto é, agregados micelares, em vez 

de espécies moleculares) como agentes direcionadores estruturais, permitiu a síntese de 

uma nova família de compostos de sílica mesoporosa e aluminossilicatos, designada 

como M41S. Estes sólidos são caracterizados por arranjos ordenados de mesoporos 

exibindo estreita distribuição de tamanho de poro. Essa descoberta revelou-se um 

grande avanço que, posteriormente, abriu todo um campo de pesquisa e novas 

possibilidades em muitas áreas da química e ciência dos materiais. 

Originalmente, a síntese de um material mesoporoso ordenado foi descrita numa 

patente depositada em 1969 por Chiola, Ritsko e Vanderpool (1971), mas, devido à falta 

de técnicas analíticas, estes primeiros cientistas não foram capazes de reconhecer as 

características notáveis do seu produto. Em 1992, um material similar foi obtido por 

cientistas da Mobil Corporation (BECK et al., 1992; KRESGE et al., 1992). Mobil 

Composition of Matter N° 41 (MCM-41) apresenta um arranjo hexagonal altamente 

ordenado de poros cilíndricos unidimensionais com uma estreita distribuição de 

tamanho de poro, embora as paredes sejam amorfas. Os materiais MCM-48 – fase 

cúbica – e MCM-50 – fase lamelar – são outros materiais constituintes da mesma 

família, e também foram relatados em publicações iniciais. A Figura 7 apresenta as 

mesofases da família M41S. A principal característica na síntese dos materiais 

mesoporosos ordenados é o uso do mecanismo de formação por cristal líquido          

(Liquid – Crystal Templating = LCT) que permite a formação específica dos poros com 

tamanho predeterminado. 
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Figura 7 – Fases da família M41S: a) MCM-41, b) MCM-48 e c) MCM-50. 
 

 

Fonte: Morais, 2012 

 

3.5.2 Preparação das mesofases  

 

Dentre os membros da família M41S, o principal componente é o MCM-41. As 

propriedades estruturais das moléculas de surfactantes e soluções micelares são cruciais 

na preparação destas estruturas mesoporosas. Os surfactantes consistem de uma região 

hidrofílica, por exemplo, os grupos iônicos, não-iônicos ou poliméricos, chamado 

frequentemente de “cabeça”, e uma região hidrofóbica, a “cauda”, por exemplo, cadeias 

alquil ou poliméricas. Esse caráter anfifílico permite moléculas surfactantes associar-se 

em arranjos micelares supramoleculares. 

 Previsões sobre o comportamento da fase inorgânica surfactante podem ser feitas 

com base em modelos desenvolvidos para sistemas de agentes surfactantes diluídos. 

Surfactantes em solução organizam as estruturas e a geometria pode ser descrita pelo 

parâmetro de empacotamento do surfactante (KLEITZ, 1997). 

O conceito de parâmetro de empacotamento baseia-se num modelo que relaciona a 

geometria da molécula do surfactante individual para a forma das estruturas de 

agregados supramoleculares com maior probabilidade de se formar. De acordo com 

Israelachvili, Mitchell e Ninham (1976), a forma preferida dos agregados das moléculas 

surfactantes acima da concentração micelar crítica (CMC) depende dos parâmetros 

moleculares médios eficazes que estabelecem o valor do parâmetro de empacotamento, 

g. O parâmetro adimensional de empacotamento do surfactante, g, é definido por: 

 

           
cla

V
g

0

=                                                 (Equação 13) 
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Onde: V é o volume total das cadeias hidrofóbicas, além de quaisquer moléculas de 

co-agentes surfactantes orgânicos entre as cadeias; a0 é a área correspondente ao grupo 

de cabeça do surfactante efetivo e lc é o comprimento crítico da cauda hidrofóbica do 

surfactante. O parâmetro g depende da geometria molecular do agente surfactante. O 

número de átomos de carbono na cadeia hidrofóbica, o grau de saturação da cadeia e o 

tamanho e carga do grupo de cabeça polar também influenciam o valor de g                 

(KLEITZ, 1997). 

A partir dos valores obtidos pelo parâmetro de empacotamento do surfactante 

(Tabela 7), g, Stucky et al. (2001) ampliaram para as mesofases de sílica os 

componentes inorgânicos para prever as mesoestruturas finais, incluindo a fase 

hexagonal 3-D P63/mmc (FIROUZI et al., 1995; HUO; MARGOLESE; STUCKY 

1996; HUO et al.,1995). 

 

Tabela 7 – Parâmetro de empacotamento dos surfactantes, g, e mesofases previstas. 
 

 
g 
 

Estrutura esperada Grupo espacial Nome 

< 1/3 Hexagonal (hcp) P63/mmc SBA-2 
1/3 Cúbico Pm3n SBA-1 

1/2 Hexagonal p6mm 
MCM-41, FSM-16, 

SBA-3 
1/2 - 2/3 Cúbico Ia3d MCM-48 

1 Lamelar P2 MCM-50 

Fonte: Kleitz, 1997 

 

A síntese original de peneiras moleculares mesoporosos da família M41S foi 

realizada em solução aquosa alcalina (pH > 8). Originalmente, Beck et al. (1992) e 

Kresge et al. (1992), propuseram um dispositivo de formação destas estruturas através 

do mecanismo LCT, citado anteriormente na seção 3.4.1, com base em semelhanças 

entre fases liquidas cristalinas do surfactante e os materiais mesoestruturados. Nesta 

hipótese, a estrutura é definida pela organização de moléculas do agente tensoativo nas 

fases de cristal líquido, que servem como modeladores para a construção das estruturas 

da família M41S. Os silicatos, espécies inorgânicas, ocupam o espaço entre a fase 

hexagonal de cristal liotrópica (requer a presença de um solvente e é dependente 

também de sua concentração) pré-formada, e são depositados nos bastões micelares da 
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fase de cristal líquido (via 1 na Figura 8). No entanto, uma vez que as estruturas de 

cristal líquido, que são formados em soluções de surfactantes, são muito sensíveis às 

características da solução, os mesmos autores propuseram que a adição de compostos 

inorgânicos pode mediar a ordenação dos tensoativos em mesofases específicas (via 2 

na Figura 8). 

 

Figura 8 – Mecanismo de formação do cristal líquido. 
 
 

 

Fonte: Kleitz, 1997 

 

Em ambas as vias, no entanto, as espécies inorgânicas interagem eletrostaticamente 

com os grupos de cabeça dos tensoativos carregados e condensam numa estrutura 

contínua que poderia ser considerado como um arranjo hexagonal de bastões micelares 

surfactantes incorporados em uma matriz inorgânica. 

A última etapa, considerando as duas vias do mecanismo, é a calcinação. Este é o 

método mais comum usado nos laboratórios para remover o template (substância 

orgânica que direciona a estrutura), onde os materiais sintetizados são alternativamente 

aquecidos numa corrente de nitrogênio, oxigênio ou ar, para queimar os orgânicos. A 

Figura 9 representa o esquema de calcinação do material MCM-41 contendo poros 

estendidos. 
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Figura 9 – Representação esquemática da calcinação do 
MCM-41 contendo poros estendidos. 

 

 

Fonte: Sayari, Hamoudi e Yang, 2005 

 

3.5.3 MCM-41 

 

 O uso da Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), Difração de Raios-X 

(DRX) e a análise de fisissorção de gás permitem a caracterização independente e 

confiável de materiais mesoporosos. O arranjo hexagonal de poros uniformes pode ser 

visualizado pelo MET, como mostrado na Figura 10. Os tamanhos de poros geralmente 

variam entre 1,5 e 10 nm, dependendo do comprimento da cadeia de tensoativo 

alquilamônio, a presença de aditivos orgânicos, ou pós-tratamentos. A espessura da 

parede dos poros é geralmente avaliada como sendo entre 0,7 e 1,1 nm. Os materiais de 

sílica do tipo MCM-41 são altamente porosos e geralmente apresentam áreas 

superficiais de BET (BRUNAUER; EMMETT; TELLER, 1938) superiores a 1000 m2/g 
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e volumes de poros acima de 1 cm3/g. A medida da isoterma de sorção de N2 para o 

MCM-41 é do tipo IV, que é geralmente observada para materiais mesoporosos (SING 

et al., 1985) com uma condensação capilar anormal e importante (ver Figura 8).  

 

Figura 10 – Exemplos de padrão de difração de Raios-X (A); micrografia eletrônica de transmissão e 
representação da rede hexagonal (B); e isoterma de fisissorção de N2 (C) do material      
MCM-41. 

 
Fonte: Kleitz, 1997 

 

O arranjo regular dos poros do MCM-41pode ser considerado como um tipo de 

“super-estrutura” com ordenação de longo alcance.  Ao longo do eixo c, que é a direção 

axial dos poros, nenhuma periodicidade é observada. A ordenação de longo alcance do 

MCM-41 pode ser evidenciada por meio do DRX, em que as reflexões de Bragg podem 

ser detectados em baixo ângulo 2θ. As únicas reflexões observadas são devidas ao 

conjunto ordenado hexagonal de paredes paralelas dos poros e pode ser indexado como 

uma estrutura hexagonal de simetria p6mm e não são observados reflexões em alto 

ângulo 2θ (KLEITZ, 1997). 

Pesquisas subsequentes à descoberta deste tipo de material (ZHAO et al., 1998a; 

ZHAO et al., 1998b) provaram que materiais mesoporosos ordenados também podem 

ser formados em meio ácido, ou utilizando aminas neutras, agentes tensoativos não-

iônicos, ou copolímeros em bloco. Além disso, os heteroátomos, tais como lantânio 

(ARAUJO; JARONIEC, 1999; LUZ JR., 2010), cobalto (LOU et al., 2008; SZEGEDI 

et al., 2008), gálio (SELVARAJ; KAWI, 2008), cério (DAI et al., 2007; MERCURI et 

al., 2002), alumínio (GONZALEZ et al., 2009), titânio (EIMER et al., 2008; 

LIHITKAR et al., 2007), dentre vários outros metais, podem ser incorporados à 
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estrutura do silicato mesoestruturado, como é feito com estruturas zeolíticas, assim 

como funcionalização da superfície por incorporação de grupos orgânicos e 

organometálicos (HANNA, et al., 2002). Os principais grupos funcionais que se ligam 

covalentemente à superfície da sílica estão apresentados na Figura 11. 

 

Figura 11 – Principais grupos funcionais que podem ligar-se covalentemente à superfície da 
sílica. 

 
 

Fonte: Kleitz, 1997 

 

Os conceitos de materiais mesoporosos foram estendidos também para estruturas 

híbridas orgânico-inorgânicas e estruturas totalmente sem silício (por exemplo: titânio, 

carbono, alumina). 

 

3.5.4 Metais de transição na estrutura do MCM-41 

 

A introdução de metais de transição nas estruturas de peneiras moleculares cria 

sítios isolados, onde acredita-se que estes centros possuam uma atividade catalítica, no 

entanto, devido às restrições de tamanho de poro, principalmente quando falamos das 

zeólitas, a acessibilidade dos sítios metálicos ativos é altamente limitada para moléculas 

aromáticas consideradas maiores. Entretanto, depois da descoberta dos materiais da 

família M41S, que possuem tamanhos de poros bem maiores, quando comparados aos 
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materiais zeolíticos, várias pesquisas foram desenvolvidas visando a oxidação de 

compostos orgânicos poluentes maiores.  

Mesmo considerando os materiais da família M41S atraentes em relação à suas 

características texturais, estes apresentam atividade catalítica limitada para várias 

transformações orgânicas. Assim, como nas zeólitas, a substituição isomórfica de silício 

por vários centros metálicos ativos redox, é uma alternativa interessante para criar sítios 

ativos nas estruturas dos materiais mesoporosos.  

A alta qualidade dos materiais M-MCM-41 (M = metais) sintetizados ocorre 

através da combinação de múltiplos fatores, incluindo as variáveis que podem ser 

facilmente negligenciadas, como a velocidade de agitação da mistura, a espuma em 

excesso, o pH da síntese, a temperatura da autoclave, as impurezas, as variáveis de 

calcinação, etc. Sendo o ponto mais crítico, o simples controle do pH da solução inicial 

da síntese, pois esta variável determina a localização dos íons metálicos na estrutura do 

MCM-41. 

Como citado anteriormente, materiais mesoporosos contendo metais em suas 

estruturas são bastante utilizados em processos catalíticos. Nos processos tipo-Fenton 

para a remoção/degradação de poluentes orgânicos em meio aquoso, podemos citar os 

trabalhos publicados por diversos autores como: Jha et al. (2006) avaliaram a oxidação 

de etilbenzeno e difenilmetano através dos materiais mesoporosos M-MCM-41 (M = Ti, 

V, Cr); Chaliha e Bhattacharyya (2009) estudaram a impregnação dos metais Fe, Co e 

Ni em MCM-41 para a oxidação de 2,4-diclorofenol em água; Parida e Dash (2009) 

sintetizaram MCM-41 contendo manganês para avaliar a atividade catalítica na 

oxidação do etilbenzeno; Morais (2012) estudou a remoção dos hidrocarbonetos 

monoaromáticos BTEX em água utilizando o material Ti-MCM-41; Szegedi, Popova e 

Minchev (2009) avaliaram a atividade catalítica dos materiais mesoporos Co-MCM-41 

e Co-SBA-15 na oxidação do tolueno; Popova et al. (2009) modificaram os materiais 

mesoporosos MCM-41 com titânio e ferro para avaliarem a reação de oxidação do 

tolueno.  

Diversos trabalhos também foram publicados avaliando as condições de síntese do 

cobalto (metal estudado neste trabalho) introduzido em materiais mesoporosos, assim 

como sua atividade catalítica em reações tipo-Fenton: Lim et al (2007) avaliaram os 

vários fatores que podem interferir na qualidade final do material Co-MCM-41; Lou et 

al. (2008) estudaram a síntese e a caracterização do Co-SBA-15 variando o pH inicial 

de 0 a 9,0; Pârvulescu e Su (2002) observaram a preparação, caracterização e atividade 
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catalítica de vários metais de transição, incluindo o cobalto, em materiais do tipo MCM-

41; Qi, Chu e Xuc (2013) estudaram a degradação catalítica da cafeína utilizando o 

catalisador Co/MCM-41 em processos tipo-Fenton utilizando peroximonosulfato; 

Bandala et al. (2007) avaliaram a degradação do 2,4-ácido diclorofenoxiacético (2,4-D) 

usando cobalto-peroximonosulfato num processo tipo-Fenton. 

 

3.6 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

E TESTES CATALÍTICOS 

 

3.6.1 Difração de raios-X (DRX) 

 

A técnica de Difração de raios-X pelo método de pó sempre é utilizada como 

ferramenta de caracterização de materiais sólidos sintetizados. É um método rápido para 

fornecer uma primeira informação sobre os materiais sintetizados, e uma simples 

informação, porém importante, informa se o produto desejado foi formado. Assim, em 

catálise, a Difração de Raios-X pelo método de pó é usada para o controle de todas as 

etapas de preparação do processo de síntese dos catalisadores sólidos (HEREIN, 1997). 

A equação básica da difração (Equação 14) foi deduzida por Bragg (1912) que 

tratou a Difração de Raios-X por cristais; onde um feixe estreito de radiação incide na 

superfície do cristal em um ângulo θ, parte dele é espalhada pela camada de átomos na 

superfície. A parte do feixe não espalhada penetra na segunda camada de átomos 

quando, novamente, uma fração é espalhada e o restante passa para a terceira camada, e 

assim sucessivamente. As condições para a Difração de Raios-X são o espaçamento 

entre camadas de átomos que deve ser aproximadamente o mesmo que o comprimento 

de onda da radiação e os centros de espalhamento devem estar espacialmente 

distribuídos em um arranjo regular (MORAIS, 2012). 

 

θλ sen.d2=                                    (Equação 14) 

 

Onde, θ é o ângulo de incidência, λ é o comprimento de onda e d é a distância entre 

os planos cristalinos. 

Através dos resultados obtidos por DRX em baixo ângulo, também é possível 

calcular os parâmetros da cela unitária. A avaliação dos parâmetros da cela unitária nos 
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fornece informações quando um dado elemento é incorporado na rede cristalina de uma 

peneira molecular. O parâmetro do arranjo hexagonal mesoporoso a0 (parâmetro de 

rede) – que representa a soma do diâmetro médio dos poros (DP) do material e a 

espessura média da parede de sílica (WT) – da estrutura MCM-41 é obtido através do 

pico de reflexão para o plano (100), o qual é o mais característico no difratograma de 

raios-X, sendo calculado pela Equação 15 (COSTA, 2008). 

 

      
3

d2
a )100(

0 =                                    (Equação 15) 

 

Onde, d(100) é a distância interplanar relativa ao plano (100) e a0 corresponde ao 

parâmetro do arranjo hexagonal da estrutura mesoporosa MCM-41. 

A distância interplanar para o plano (100) pode ser obtida pela Equação 16: 

 

  θλ α send2 )100(CuK =                              (Equação 16) 

 

Onde, λCuKα é o comprimento de onda para o CuKα = 1,5418 Å. 

A Figura 12 apresenta a representação gráfica da estrutura hexagonal dos materiais 

do tipo MCM-41 contendo a indicação para o parâmetro de rede e a espessura média da 

parede. 

Figura 12 – Representação da estrutura hexagonal do material MCM-41. 

 
 

Fonte: Souza, 2005 

 

Na Figura 13 é possível visualizar um difratograma de raios-x padrão publicado por 

Beck et al. (1992) para o material mesoporoso MCM-41, onde é possível verificar os 
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planos (100), (110), (200) e (210). Esses planos são característicos de uma estrutura 

hexagonal, comumente encontrada em materiais do tipo MCM-41. 

 

Figura 13 – Difratograma de raios-x padrão para o MCM-41. 
 

 

Fonte: Beck et al., 1992 

 

3.6.2 Termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada (DTG) 

 

A Termogravimetria é uma técnica da Análise Térmica (grupo de técnicas 

experimentais analíticas que investigam o comportamento de uma amostra em função 

da temperatura) que examina a variação de massa de uma amostra em função da 

temperatura ou do tempo. 

A TG é utilizada para caracterizar a decomposição e a estabilidade térmica dos 

materiais sob uma variedade das circunstâncias e examinar a cinética dos processos 

físico-químicos que ocorrem na amostra. As características de variação de massa de um 

material são fortemente dependentes das circunstâncias experimentais empregadas, tais 

como a massa, o volume e a forma física da amostra (sólida, líquida ou gel), o formato e 

natureza do suporte, o tipo de atmosfera e a pressão na câmara da amostra. 

Já a DTG avalia a variação de massa em relação à temperatura (dm/dT) traçada em 

função da temperatura ou do tempo. Um pico na curva da DTG ocorre quando a taxa da 

variação de massa é máxima e são caracterizados pelo pico de temperatura máxima e 

pelo pico da temperatura inicial. A área sobre uma curva DTG é proporcional à variação 

de massa e a altura do pico à variação da temperatura naquela mudança. 

Tanto a TG quanto a DTG são empregadas em estudos relacionados à (MATOS, 

2010): 
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i) Estabilidade térmica dos materiais; 

ii)  Caracterização de materiais; 

iii)   Mecanismos e cinética de decomposição térmica, visando definir vida útil de 

produtos; 

iv)  Otimização das condições de síntese de novos materiais; 

v) Determinação do grau de pureza ou composição de algumas misturas; 

vi)  Desenvolvimento de métodos termoanalíticos de análise. 

Matos (2010) também publicou que na área de catálise estas técnicas podem ser 

empregadas principalmente para: avaliação de desempenho de catalisadores; efeitos de 

adsorção e dessorção de sólidos porosos (determinação de área superficial, volume de 

poros); regeneração de catalisadores desativados por coqueamento; otimização de 

processos de oxidação e de redução que conduza ao material catalítico mais adequado.   

 

3.6.3 Adsorção física  

 

A fisissorção (adsorção física) é um fenômeno interfacial e, ao contrário da 

quimissorção, ocorre sempre quando um gás é posto em contato com a superfície de um 

sólido (adsorvente). As forças envolvidas na fisissorção são as mesmas que são 

responsáveis pela condensação de vapores e os desvios do comportamento do gás ideal. 

Estão inclusas as forças de dispersão de London e repulsões intermoleculares. Vários 

tipos de interações específicas entram em jogo quando moléculas polares são adsorvidas 

nas superfícies iônicas ou polares, mas o processo é ainda considerado como 

fisissorção, a menos que haja alguma forma de ligação química. 

A quantidade, n, de gás adsorvido por unidade de massa do adsorvente é 

dependente da pressão de equilíbrio, p, a temperatura T e da natureza do sistema de gás-

sólido. Assim, podemos escrever: 

 

         )sistema,T,p(fn =                                       (Equação 17) 

 

Se o gás em particular está abaixo de sua temperatura crítica e o adsorvente é 

mantida a uma temperatura constante, a isoterma de adsorção para o dado sistema gás-

sólido é dado por: 
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T

op
p

fn 






=                                                 (Equação 18) 

Onde p0 é a pressão de saturação de adsorção em T. A isotrrma de adsorção é, 

portanto, a relação, geralmente apresentada na forma de gráfico, entre a quantidade 

adsorvida e a pressão de equilíbrio ou pressão relativa, a uma temperatura conhecida. 

 

3.6.3.1 Adsorção de nitrogênio a 77 K 

 

 Adsorção de nitrogênio, à temperatura de ebulição de 77 K, representa a técnica 

mais utilizada para determinar a área superficial de catalisadores e para caracterizar a 

sua textura porosa. O ponto de partida é a determinação da isoterma de adsorção, que é 

o volume de nitrogênio adsorvido contra a pressão relativa. 

O primeiro passo para a interpretação de uma isoterma de fisissorção é a inspeção 

da sua forma. A classificação das isotermas de fisissorção e as histereses associadas 

estão apresentadas na Figura15 e foram propostas pela IUPAC (SING et al., 1985). 

Fornece também, um ponto de partida para a identificação de mecanismos de adsorção e 

preenchimento de poros, para assim, decidirmos quais procedimentos computacionais 

são mais susceptíveis à produção de informação quantitativa e útil (NEIMARK et al., 

1997). 

A dessorção do nitrogênio, quando a saturação é atingida, é o oposto da adsorção, 

mas a evaporação de mesoporos geralmente ocorre a uma pressão menor do que a 

condensação capilar dando uma histerese. Isto é devido à forma dos poros e quatro tipos 

de histereses são reconhecidas, de acordo com a classificação da IUPAC (ver Figura 

14). 
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Figura 14 – Tipos de isotermas de fisissorção (A) e histereses (B). 

 

 

Fonte: Neimark et al., 1997 

 

Isotermas reversíveis do Tipo I são observadas para adsorventes microporosos, 

como as zeólitas e muitos carvões ativados. As isotermas do Tipo II são reversíveis e 

verificadas na maioria dos adsorventes não porosos ou macroporosos. As isotermas do 

Tipo IV são vistas em materiais adsorventes mesoporosos – alguns géis óxidos, por 

exemplo, assim como os materiais mesoporosos MCM-41 e SBA-15. Isotermas do Tipo 

V são notadas para alguns carvões ativados, mas são bem incomuns. Finalmente, as do 

Tipo VI só são visualizadas com argônio e criptônio a baixas temperaturas sobre 

carbono negro grafitizado (NEIMARK et al., 1997). 

As histereses dos Tipos H1 e H2 são características dos sólidos constituídos por 

partículas atravessados por canais quase cilíndricos, ou feita por agregados 

(consolidado) ou aglomerados (não consolidado) de partículas esferoidais. Histereses 

dos Tipos H3 e H4 são normalmente encontradas em sólidos que consistem de 

agregados ou aglomerados de partículas formados por poros em forma de fenda (placas 

ou partículas afiadas como cubos), com uniformidade (tipo H4) ou não uniformes (tipo 

H3) de tamanho e/ou forma (LEOFANTI et al., 1998). 

O método de BET publicado por Brunauer, Emmett e Teller (1938), ainda continua 

a ser o meio mais difundido para determinar o volume da monocamada (Vm) do 
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adsorbato, e consequentemente, a área superficial (As) de sólidos é dada pela Equação 

19: 

          σa
m

s NVA 





= 22414                                 (Equação 19) 

 

Onde, Na é o número de Avogadro e σ a área coberta por uma molécula de 

nitrogênio. O valor de σ geralmente aceito é 0,162 nm2. 

O volume da monocamada (Vm) pode ser calculado pelos três parâmetros da 

equação de BET, assumindo que: 

1. O calor de adsorção de monocamada é constante (a superfície é uniforme no que 

se diz respeito à adsorção); 

2. A interação lateral de moléculas adsorvidas é desprezível; 

3. As moléculas adsorvidas podem atuar como nova superfície de adsorção e o 

processo pode repetir-se; 

4. O calor de adsorção de todas as monocamadas mais a primeira é igual ao calor de 

condensação. 

A Equação 20 é conhecida como a equação de BET: 
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/
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=                     (Equação 20) 

 

O método mais utilizado para descrever o processo de condensação que ocorre em 

mesoporos é o publicado por Barret, Joiyner e Halenda (1951), conhecido como método 

BJH. Através dele é possível calcular o volume de mesoporos e a distribuição do 

tamanho de mesoporos. 

 

3.6.4 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

 Como diz o velho ditado: “uma imagem vale mais que mil palavras”. A 

microscopia eletrônica fornece imagens que produzem conhecimento sobre a estrutura e 

morfologia dos catalisadores sólidos com resoluções espaciais que variam desde o nível 

micrométrico até a escala atômica. Isto é possível através da exposição do catalisador a 

um feixe de elétrons e explorando o espalhamento elástico ou não elástico dos elétrons 

sobre a amostra (Figura 15) (DATYE et al.,1997). 
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 As interações espécime-elétron tornam possível um espectro inteiro de métodos 

instrumentais para a caracterização da estrutura, composição geométrica e eletrônica 

dos materiais catalíticos sólidos e da sua interação com a fase gasosa. A informação 

fornecida pela microscopia eletrônica contribui significativamente para o estudo de 

catalisadores e o impacto das técnicas de microscopia eletrônica provavelmente vai 

continuar a aumentar devido aos avanços instrumentais que surgiram nos últimos anos. 

 

Figura 15 – Ilustração de sinais que se originam a partir da interação do feixe de elétrons 
incidentes com a espécie e formam a base para a ampla seleção de técnicas de 
microscopia eletrônica. 

 

 

Fonte: Datye et al.,1997 

 

Na Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET), um espécime fino é irradiado 

com um feixe paralelo de elétrons e imagens ampliadas da amostra são formadas através 

da combinação dos elétrons transmitidos por meio de uma lente objetiva 

eletromagnética. A lente produz um padrão de difração de 2D da amostra no seu plano 

focal e estes feixes difratados recombinam para formar a imagem no plano de imagem. 

Variando-se a excitação de uma série de lentes de projeção (abaixo da lente objetiva), 

pode-se observar uma imagem ampliada ou o padrão de difração de um dispositivo de 

detecção (câmara CCD ou filme fotográfico). 
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3.6.5 Espectroscopia de fluorescência de raios-X  

 

A Espectroscopia de fluorescência de raios-X é idealmente adequada e aplicada 

rotineiramente para a caracterização de catalisadores sólidos. Nesta técnica o catalisador 

é irradiado com raios-X a partir de uma fonte primária e elétrons de níveis internos são 

promovidos para orbitais atômicos de valência não ocupados do átomo, seguida da 

relaxação desses elétrons com subsequente emissão de fótons. A radiação incidente não 

precisa ter uma frequência específica, mas deve ser suficientemente energética para que 

a excitação dos elétrons mais internos provoque a fluorescência de raios-X. Permite 

uma determinação precisa e simultânea dos elementos em um catalisador em um longo 

intervalo de concentração (a partir de 100 % até 0,001-0,01 %). Geralmente, uma 

amostra de pó sólido é pressionada em uma pastilha ou a amostra é misturada com um 

ligante orgânico, tal como um copolímero de cera, e prensados numa pastilha para 

análise (ALBERS, 1997; HIGSON, 2009). 

 

3.6.6 Espectrofotometria de absorção molecular na região do ultravioleta-visível 

(UV-Vis) 

 

A espectrofotometria de absorção molecular é baseada na medida da transmitância 

T ou absorbância A de soluções contidas em células transparentes com caminho ótico de 

b em cm. Geralmente, a concentração de um analito que absorve radiação está 

relacionada linearmente com a absorbância, como mostra a lei de Beer: 

 

           cb
P
P

logTlogA 0 ε==−=                          (Equação 21) 

 

Todas as variáveis desta equação estão definidas na Tabela 8. 
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Tabela 8 – Termos e símbolos importantes para medidas de absorção. 
 

 
Termo e símbolo 
 

Definição Nome alternativo e símbolo 

Potência radiante incidente, P0 
Potência radiante incidente na 
amostra, em watts 

Intensidade incidente, I0 

Potência radiante transmitida, P 
Potência radiante transmitida pela 
amostra 

Intensidade transmitida, I 

Absorbância, A Log (P/P0) Densidade ótica, D; extinção, E 
Transmitância, T P/P0 Transmissão, T 

Caminho ótico da amostra, b 
Caminho no qual ocorre a 
atenuação 

l, d 

Concentração do absorvente, c 
Concentração em unidades 
especificadas  

- 

Absortividade, a A/(bc) Coeficiente de extinção, k 
Absortividade molar, Ɛ A/(bc) Coeficiente de extinção molar 

Fonte: Holler et al., 2009 
 

Quando uma molécula absorve um fóton, a energia da molécula aumenta. Diz-se, 

então, que a molécula foi promovida para um estado excitado. Se uma molécula emite 

um fóton, a energia da molécula diminui. O estado de menor energia de uma molécula é 

chamado de estado fundamental. Dentro do espectro eletromagnético, a luz visível e a 

radiação ultravioleta causam a transferência de elétrons para orbitais de maior energia. 

 

3.6.7 Cromatografia em fase gasosa (CG) 

 

Cromatografia é um nome genérico atribuído a várias técnicas diferentes de 

separação. Todas as formas de cromatografia baseiam-se em uma mistura que entra em 

contato com duas fases e se desloca entre elas. Essas duas fases são conhecidas como 

fase estacionária e fase móvel. Os componentes da amostra distribuem-se entre as duas 

fases de acordo com suas solubilidades relativas (ou afinidades) em relação a elas. 

Componentes que não interagem com a fase estacionária atravessam rapidamente a fase 

móvel. Ao contrário, componentes que interagem intensamente com a fase estacionária 

deslocam-se muito lentamente (HIGSON, 2009). 

A cromatografia em fase gasosa utiliza um gás de arraste, que deve ser 

quimicamente inerte – sendo o hélio a fase móvel gasosa mais comum, embora o 

argônio, nitrogênio e hidrogênio também sejam empregados – e uma fase estacionária 

dentro de uma coluna empacotada ou de uma coluna tubular aberta (capilar). A Figura 
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16 apresenta as imagens das colunas capilar e empacotada, assim como as principais 

fases estacionárias destas colunas. 

 

Figura 16 – (A) coluna capilar, (B) coluna empacotada e principais fases estacionárias. 
 

 

 
Fonte: Varian, 2003 

 

A Figura 17 apresenta esquematicamente um cromatógrafo em fase gasosa. 
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Figura 17 – Esquema de um cromatógrafo em fase gasosa. 
 

 
Fonte: Skoog et al., 2008 

 

As amostras são introduzidas no cromatógrafo através do injetor, onde são 

vaporizadas, e em seguida, enviadas para a coluna cromatográfica, local que ocorre a 

separação. Depois, os compostos eluídos e separados na coluna são monitorados e 

quantificados no detector. O detector deve responder a qualquer composto que não seja 

o gás de arraste eluente e a resposta deve aumentar de modo linear com o aumento da 

concentração do analito em uma faixa de concentração que seja a mais ampla possível. 

O sinal de saída do detector alimenta um dispositivo que produz um gráfico 

denominado cromatograma. A Figura 18 apresenta um cromatograma típico dos 

compostos orgânicos BTEX. 
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Figura 18 – Cromatograma dos compostos BTEX. 
 

 

Fonte: THERMO SCIENTIFIC, 2009 

 

A escolha do detector depende de fatores como o nível de concentração e a natureza 

dos componentes da mistura. A Tabela 9 apresenta alguns dos detectores mais comuns, 

com diferentes sensibilidades e seletividades e sua compatibilidade com os 

cromatógrafos. 

 

Tabela 9 – Detectores usados em cromatografia em fase gasosa. 

Detector Abreviação 
Faixa 

dinâmica 
Sensibilidade Aplicação 

Filamento aquecido HWD 104 a 105 10-8 g/mL Universal 
Condutividade térmica TCD 104 a 105 10-8 g/mL Universal 

Ionização de chama FID 107 2 pg/s 
Compostos 
orgânicos 

Captura de elétrons ECD 102 a 103 0,01 pg/s 
Eletrólitos 
(halogênio) 

Fotometria de chama FPD 103 a 104 1 -10 pg/s Enxofre, fósforo 
Chama alcalina AFD ou NPD 104 a 105 0,05 pg/s Nitrogênio, fósforo 

Fotoionização PID 107 1 pg 
Compostos 
orgânicos 

Emissão atômica AED 2 X 104 1 -100 pg/s Elementos 
Espectrometria de massas MS > 105 1 -100 pg Estrutura 
Infravermelho com 
transformadas de Fourier 

FT-IR 104 0,5 – 50 ng Estrutura 

Fonte: Mendham et al., 2002 

 

O detector ideal para a cromatografia em fase gasosa deve apresentar as seguintes 

características (SKOOG et al., 2008): 
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1. Sensibilidade adequada. Em geral, as sensibilidades nos detectores atuais 

situam-se na faixa de 10-8 a 10-15 g do soluto/s; 

2. Boa estabilidade e reprodutibilidade; 

3. Resposta linear aos solutos que se estenda a várias ordens de grandeza; 

4. Faixa de temperatura desde a ambiente até pelo menos 400 °C; 

5. Um tempo de resposta curto e independente da vazão; 

6. Uma alta confiabilidade e facilidade de uso; 

7. Similaridade de resposta a todos os solutos ou, alternativamente, uma resposta 

altamente previsível e seletiva a uma ou mais classes de solutos.  

Dentre os vários detectores citados, o de ionização de chama (FID, do inglês Flame 

Ionization Detector) e fotoionização (PID, do inglês Photoionization Detector) são 

utilizados para a detecção e quantificação de compostos orgânicos. Os compostos 

orgânicos monoaromáticos BTEX são sensíveis a estes detectores e por este motivo 

apresentamos o funcionamento destes. 

O detector FID baseia-se na queima do ar do efluente da coluna, misturado com 

hidrogênio, com produção de uma chama de energia suficiente para ionizar as 

moléculas de soluto cujos potenciais de ionização são baixos. Os íons produzidos são 

coletados por eletrodos e a corrente iônica produzida é medida. O jato do queimador é o 

eletrodo negativo. O ânodo é usualmente um filamento ou uma grade que atinge a 

extremidade da chama. A Figura 19 apresenta um esquema deste arranjo. O FID tem 

grande aplicabilidade, sendo quase que de uso universal na cromatografia a gás de 

compostos orgânicos. Além disso, o fato de ser altamente sensível e estável, ter resposta 

rápida e uma faixa de resposta linear muito grande (~107) faz com que este tipo de 

detector seja o mais popular em uso (MENDHAM et al., 2002). 
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Figura 19 – Detector de ionização de chama. 
 

 

Fonte: Mendham et al., 2002 

 

O PID é um dos detectores de desenvolvimento mais recente. Trata-se de um 

detector de ionização de funcionamento semelhante ao de um FID, cuja resposta 

depende da coleta de íons e amplificação do sinal de um eletrodo colecionador de carga 

positiva usando um amplificador convencional de alta impedância (ver Figura 20). As 

moléculas orgânicas do eluente são irradiadas ao sair da coluna juntamente com o 

eluente com luz ultravioleta de alta intensidade, proveniente de uma lâmpada que 

produz fótons na faixa de 9,5 – 11,7 eV, dependendo do comprimento de onda da 

radiação (131 nm corresponde a 9,5 eV e 106 nm a 11,7 eV). Como em geral, as 

energias de ligação das espécies orgânicas estão nesta faixa, o PID pode ser usado como 

um detector universal para compostos orgânicos ou pode ser usado para ionizar 

seletivamente alguns tipos de moléculas da amostra cuja energia é baixa. 
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Figura 20 – Detector de fotoionização. 
 

 

Fonte: Mendham et al., 2002 

 

3.6.8 Headspace estático 

 

Para que as amostras sejam injetadas no cromatógrafo, estas precisam ser 

modificadas para atender a condições específicas para determinada técnica analítica. A 

maioria dos procedimentos de pré-tratamento das amostras utilizam procedimento de 

extração inicial como extração com solventes, extração em fase sólida ou extração em 

fluido supercrítico. Entretanto, se o interesse for a análise de compostos altamente 

voláteis, pode-se usar um gás inerte para este propósito; gás é um “solvente” ideal para 

compostos voláteis, uma vez que é de fácil manuseio e está disponível com uma pureza 

muito maior do que a maioria dos solventes orgânicos – um aspecto que é, 

particularmente importante para análises de traços. Uma extração com gás é a situação 

ideal para cromatografia em fase gasosa, e esta combinação é chamada de HS-GC do 

inglês, headspace-gas chromatography. A técnica de extração gasosa pode ser realizada 

por diversas variantes: em uma única etapa (headspace estático) ou por repetidas etapas 

de extração (extração por headspace múltipla) e também por remoção de voláteis por 

um fluxo contínuo de um gás de purga inerte (headspace dinâmico) (KOLBE; ETTRE, 

1997). 

A análise por HS-GC envolve dois passos: primeiramente, a amostra – líquido ou 

sólido – é colocada num recipiente que contenha um volume de gás sobre ela. O 



64 

 

recipiente usualmente é um frasco fechado. O frasco deve então, ser termostatizado a 

uma temperatura constante até que o equilíbrio seja atingido entre as duas fases. Depois 

do equilíbrio uma alíquota da fase gás frasco é introduzida no fluxo de gás de arraste, 

que o leva para a coluna, onde é analisado da maneira usual. A Figura 21 apresenta os 

dois passos do HS-GC. A transferência da amostra pode ser realizada manualmente (isto 

é, utilizando uma seringa gas-tight) ou automaticamente, por meio de amostradores 

automáticos que contenham o módulo para a seringa. 

 

Figura 21 – Princípios do HS-GC; (A) equilíbrio e (B) transferência da amostra.          
G A = gás de arraste, COL = coluna cromatográfica e D = detector. 

 

Fonte: Kolbe e Ettre, 1997 

 

A Figura 22 apresenta um frasco de headspace, contendo as duas fases: a fase de 

amostra (condensada) – VL – e a fase de gás (headspace) – VG. Se o sistema contém 

analitos voláteis que são solúveis na fase condensada, estes irão se distribuir entre as 

fases de acordo com o equilíbrio termodinamicamente controlado. O sistema 

representado pelo frasco da Figura 23 é caracterizado pelos seguintes valores: 
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Figura 22 – Frasco de headspace contendo amostra líquida: VG = volume da fase gasosa,          
VL = volume da amostra líquida. 

 

 

Fonte: Adaptado de Kolbe e Ettre, 1997 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 SÍNTESE DOS MATERIAIS 

 

4.1.1 MCM-41 

 

O material mesoporoso MCM-41 foi sintetizado através do método hidrotérmico 

adaptado do procedimento descrito por Araujo e Jaroniec (1999), utilizando sílica 

amorfa 95 % da Sigma Aldrich, hidróxido de sódio 99% da VETEC (agente 

mineralizante), água destilada (solvente) e brometo de cetiltrimetilamônio (CTMABr) 

98 % da VETEC como direcionador estrutural. Estes reagentes foram adicionados de 

acordo com a seguinte composição molar: 1CTMABr:4SiO2:1Na2O:200H20. 

A síntese envolveu os seguintes passos: (a) preparação de uma mistura contendo 

sílica, hidróxido de sódio e água, que foi agitada por 2 h a 60 °C; (b) preparação de uma 

mistura contendo CTMABr e água, que foi agitada por 30 min à temperatura ambiente. 

Em seguida, a mistura (a) foi adicionada a (b) e agitada por 1 hora a temperatura 

ambiente. O gel final foi adicionado em uma autoclave de teflon a 100 ºC durante 120 h. 

O pH do gel foi corrigido diariamente com uma solução de ácido acético 30 % até a 

faixa de pH 9,0 – 10,0. O gel foi lavado com 100 mL de água e 100 mL de uma solução 

a 2 % de ácido clorídrico em etanol. Finalmente, o material recuperado, através da 

filtração a vácuo, foi seco em estufa a 100 ºC por 5 h.  

O fluxograma a seguir apresenta as etapas da síntese do material MCM-41. 
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Fluxograma 1 – Etapas da síntese do material MCM-41. 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.1.2 Co-MCM-41 

 

Baseado, também, no procedimento descrito por Araujo e Jaroniec (1999), a síntese 

do material mesoporoso Co-MCM-41 foi sintetizado através do método hidrotérmico. O 

cobalto foi incorporado ao MCM-41 num processo de síntese direta numa razão Si/Co = 

50 e foi realizada utilizando sílica amorfa  95 % da Sigma Aldrich, nitrato de cobalto (II) 

hexahidratado 99 % da VETEC (fonte de cobalto), hidróxido de sódio 99% da VETEC 

(agente mineralizante), água destilada (solvente) e brometo de cetiltrimetilamônio 

(CTMABr) 98 % da VETEC como direcionador estrutural. Estes reagentes foram 

adicionados de acordo com a seguinte composição molar: 

1CTMABr:4SiO2:1Na2O:200H20:0,08CoO. 

A síntese envolveu os seguintes passos: (a) preparação de uma mistura contendo 

sílica, nitrato de cobalto (II) hexahidratado, hidróxido de sódio e água, que foi agitada 

por 2 h a 60 °C; (b) preparação de uma mistura contendo CTMABr e água, que foi 

agitada por 30 min à temperatura ambiente. Em seguida, a mistura (a) foi adicionada a 

(b) e agitada por 1 hora a temperatura ambiente. O gel final foi adicionado em uma 

autoclave de teflon a 100 ºC durante 120 h. O pH do gel foi corrigido diariamente com 

uma solução de ácido acético 30 % até a faixa de pH 9,0 – 10,0. O gel foi lavado com 

100 mL de água e 100 mL de uma solução a 2 % de ácido clorídrico em etanol. 

Finalmente, o material recuperado, através da filtração a vácuo, foi seco em estufa a  

100 ºC por 5 h.  

O fluxograma 2 apresenta as etapas da síntese do material Co-MCM-41. 
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Fluxograma 2 – Etapas da síntese do material Co-MCM-41. 
 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.1.3 Calcinação dos materiais MCM-41 e Co-MCM-41 

 

A calcinação tem influência direta nas propriedades texturais dos materiais obtidos, 

tais como: área específica, volume poroso e distribuição de tamanho de poros. Esta é 

realizada em atmosfera dinâmica de nitrogênio e ar, a elevadas temperaturas para dar 

porosidade e resistência mecânica ao material. Durante esta etapa, podem ocorrer 

diversas transformações, tais como reações químicas de decomposição térmica dos 

precursores, com a liberação de produtos voláteis (MORAIS, 2012). 

De acordo com o processo de síntese destes materiais, estes possuem seus 

mesoporos preenchidos com o direcionador estrutural brometo de cetiltrimetilamônio 

(CTMABr). A calcinação foi a técnica utilizada para a remoção do direcionador dos 

poros do MCM-41 e Co-MCM-41. Estes foram calcinados a 500 ºC, com razão de 

aquecimento de 10 ºC/min, por 1 h em nitrogênio e em seguida, 1 h em ar. A Figura 23 

apresenta o sistema utilizado para as calcinações. 

 

Figura 23 – Sistema de calcinação para remoção do direcionador estrutural, CTMABr, das 
estruturas dos materiais MCM-41 e Co-MCM-41. 

 

 
Fonte: Luz Jr, 2010 
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4.2 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

4.2.1 Difração de raios-X (DRX) 

 

Os difratogramas de raios-X dos materiais MCM-41 e Co-MCM-41 foram obtidos 

num difratômetro da Shimadzu, modelo XRD 6000, utilizando radiações de CuKα, 

filtro de níquel, voltagem de 30 kV e corrente do tubo de 30 mA, abertura da fenda foi 

de 0,15º, o feixe foi defasado em relação à amostra com velocidade de 1 °/min e passo 

de 0,02°. Os difratogramas de raios-x foram obtidos em baixo ângulo e alto ângulo, nas 

faixas 2θ de 1º - 10º e 10° - 80°, respectivamente. 

 

4.2.2 Termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada (DTG) 

 

A TG e DTG das amostras MCM-41 e Co-MCM-41 foram realizadas em uma 

termobalança da Mettler-STGA, modelo 851. A curva termogravimétrica foi obtida 

aquecendo a amostra num cadinho de alumina, da temperatura ambiente até 900 ºC, 

com uma razão de aquecimento de 10 ºC/min e sob atmosfera dinâmica de hélio         

(25 mL/min). 

 

4.2.3 Adsorção física  

    

As isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio para os materiais  MCM-41 e 

Co-MCM-41 foram obtidas em um equipamento NOVA 1200e da Quantachrome. Para 

a análise foram utilizados cerca de 30 mg de amostra calcinada, que foi degaseificada a 

300 ºC, sob vácuo, por 3 horas, antes de ser submetida à adsorção de nitrogênio a 77 K. 

A isoterma de adsorção/dessorção foi obtida numa faixa de pressão parcial (P/P0) de 

0,05 a 0,95. A área superficial específica da amostra foi determinada pelo método de 

BET, o volume total de poros e o diâmetro de poros pelo método BJH. 

 

4.2.4 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

 Os instrumentos mais utilizados funcionam na faixa de 100-400 kV, quanto maior a 

energia, melhor a resolução. O instrumento de 200 kV é um dos mais populares, uma 
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vez que proporciona a melhor combinação de propriedades com relação a resolução 

(cerca de 0,18 nm)  (DATYE et al.,1997). 

As imagens da microscopia eletrônica de transmissão (MET) foram obtidas em um 

microscópio Philips CM 200 Supertwin-DX4 com voltagem de aceleração de 200 kV. 

 

4.2.5 Espectroscopia de fluorescência de raios-X  

 

A determinação da composição química semi-quantitativa dos materiais 

mesoporosos e dos teores de cobalto sobre o suporte mesoporoso MCM-41 foi realizada 

por Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X por Energia Dispersiva em um 

equipamento da Shimadzu modelo EDX-800, com identificação na faixa de sódio        

(Z = 23) a urânio (Z = 92). O EDX é um sistema de Fluorescência de Raios-X por 

Energia Dispersiva, isto significa que os raios-X são detectados através de um detector 

(semicondutor) o qual permite análises simultâneas multielementares possibilitando 

uma análise extremamente rápida na faixa de ppm (MORAIS, 2012). Os espectros de 

fluorescência de raios-X foram obtidos utilizando-se cerca de 50 mg de catalisador na 

forma de um pó fino. O fundo do porta-amostra utilizado para as medidas foi 

constituído por um filme plástico de polietileno que apresenta baixa absorção de raios-X 

na faixa de energia de interesse. 

 

4.3 TESTES CATALÍTICOS 

 

4.3.1 Espectrofotometria de absorção molecular na região do ultravioleta-visível 

(UV-Vis) 

 

As análises realizadas no espectrofotômetro de absorção molecular na região do 

UV-Vis avaliaram a decomposição do peróxido de hidrogênio durante os testes 

catalíticos. Estes foram realizados em reatores de 20 mL (frascos fechados com tampa 

contendo septo de teflon). As reações aconteceram em meio aquoso durante 5 h a 60 ºC 

nos pH: 1,5; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 e 12,0. As reações aconteceram em meio aquoso nas 

seguintes situações: 

1. H2O2 (0,1 M) somente no pH = 12,0;  

2. BTEX (100,0 µg/L), MCM-41 (2,0 g/L) e H2O2 (0,1 M); 

3. BTEX (100,0 µg/L), Co (II) (2,0 g/L) e H2O2 (0,1 M); 
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4. BTEX (100,0 µg/L), Co-MCM-41 (2,0 g/L) e H2O2 (0,1 M). 

As análises foram realizadas de hora em hora no espectrofotômetro de absorção 

molecular na região do UV-Vis da marca Varian modelo Cary 50 no comprimento de 

onda 350 nm. 

Baseado na metodologia publicada por Markee e Prihoda (2009), o procedimento 

experimental para a determinação do H2O2 no espectrofotômetro seguiu a seguinte 

sequência: (a) preparação de uma solução contendo iodeto de potássio, hidróxido de 

sódio e molibidato de amônio tetrahidratado em água; (b) preparação da solução de 

hidrogenoftalato de potássio em água. Em seguida, a solução (a) foi adicionada a 

solução (b) num becker, agitada por 5 minutos e depois, as análises foram realizadas no 

espectrofotômetro.  

 

4.3.2 Cromatografia em fase gasosa (CG) 

 

Baseado no método EPA 5021A – Volatile organic compounds in various sample 

matrices using equilibrium headspace analysis – os compostos orgânicos voláteis 

BTEX foram analisados por cromatografia em fase gasosa com detectores PID/FID da 

marca Thermo SCIENTIFIC, modelo TRACE CG ULTRA acoplado ao amostrador 

automático, modelo Triplus. 

Os testes catalíticos foram realizados em reatores de 20 mL (frascos fechados com 

tampa contendo septo de teflon e lacres de alumínio). As reações aconteceram em meio 

aquoso durante 5 h (medidas de hora em hora) a 60 ºC nos pH = 1,5; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 

e 12,0 nas seguintes condições: 

1. BTEX (100,0 µg/L); 

2. BTEX (100,0 µg/L), MCM-41 (2,0 g/L) e H2O2 (0,1 M); 

3. BTEX (100,0 µg/L), Co (II) (2,0 g/L), H2O2 (0,1 M); 

4. BTEX (100,0 µg/L), Co-MCM-41 (2,0 g/L), H2O2 (0,1 M). 

A Tabela 10 apresenta as condições cromatográficas e da pré-concentração no 

headspace para as análises dos compostos orgânicos BTEX. 
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Tabela 10 – Condições cromatográficas e do Headspace para as análises de BTEX. 
Tipo de coluna / Tamanho 

Cianopropilfenil polisiloxano / 75 m x 0,53 mm x 0,3 µm 
Programação do forno da coluna 

Temperatura inicial 35 °C 1 minuto 
Temperatura intermediária 100 °C (5 °C/min) - 

Temperatura final 220 °C (8 °C/min) - 
Injetor 

Temperatura 250 °C 
Tipo Splitless 

Detector 
Tipo Fotoionização Ionização de chama 

Temperatura 250 °C 250 °C 
Make up (N2) 10 mL/min 5 mL/min 
Hidrogênio - 35 mL/min 
Ar sintético - 350 mL/min 

Gás de arraste 
Gás de arraste Hélio  

Fluxo 8 mL/min  
Volume de injeção 

Volume 1,0 mL  
Incubação (pré-concentração)/Headspace 

Temperatura do agitador 80 °C  
Tempo de incubação 30 minutos  

Fonte: Elaboração própria 
 

A curva analítica para quantificação dos compostos BTEX foi preparada utilizando 

padrão certificado e composta por seis pontos com concentrações de 1,0; 5,0; 10,0; 

25,0; 50,0 e 100,0 µg/L para os compostos benzeno, tolueno, etilbenzeno e o-xileno. 

Para os compostos m+p-xilenos, os pontos de concentração foram 2,0; 10,0; 20,0; 50,0; 

100,0 e 200,0 µg/L. A Figura 24 apresenta um exemplo de curva analítica para o analito 

benzeno. 

 

Figura 24 – Curva analítica para o composto orgânico benzeno. 

 

Fonte: THERMO SCIENTIFIC, 2009 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS-X 

 

A Difração de Raios-X foi realizada nas amostras MCM-41 e Co-MCM-41 

calcinadas com o objetivo de verificar se as estruturas hexagonais dos materiais 

mesoporosos foram formadas. De acordo com Beck et al. (1992), estas estruturas 

apresentam de 3 a 5 picos referentes, principalmente aos planos (100), (110), (200) e 

(210) nos seus difratogramas de raios-X em baixo ângulo. A Figura 27 mostra o 

difratograma de raios-X da amostra MCM-41 calcinada, onde se pode visualizar os 

picos referentes aos planos que caracterizam a formação hexagonal típica de materiais 

do tipo MCM-41. No detalhe da Figura 25 é possível visualizar com mais clareza os 

picos referentes aos planos (110), (200) e (210). 

 

Figura 25 – Difratograma de raios-X da amostra MCM-41 calcinada. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

A Figura 26 apresenta o difratograma de raios-X em baixo ângulo da amostra     

Co-MCM-41 calcinada. É possível verificar os picos referentes aos planos (100), (110), 

(200) que confirmam a formação da estrutura hexagonal característica destes materiais 

mesoporosos e a confirmação de que a inserção do cobalto, realizado pelo método de 

síntese direta, não destruiu a estrutura do material Co-MCM-41. No detalhe da Figura 

26 os picos referentes aos planos (110), (200). 
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Figura 26 – Difratograma de raios-X em baixo ângulo da amostra Co-MCM-41 calcinada. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

O difratograma de raios-X em alto ângulo (2Θ = 10 – 80°) da amostra Co-MCM-41 

calcinada está apresentado na Figura 27. Nesta é possível visualizar os picos 

característicos do óxido de cobalto. As fases cristalinas foram identificadas com auxílio 

da biblioteca do ICDD-JCPDS (International Center for Diffraction Data – Joint 

Committee on Powder Diffraction Standards). Os picos identificados para o Co3O4 

foram: 2θ = 36,75; 44,82; 65,14 e 77,46. Estes picos também foram reportados por 

Sousa (2009) e por Wang et al. (2009). Estes últimos pesquisadores atribuíram a 

identificação apenas do Co3O4 devido à razão Si/Co = 50 ser considerada alta, 

favorecendo a formação de cristais mais largos com sinais de difração mais fortes.  

Figura 27 – Difratograma de raios-X em alto ângulo da amostra Co-MCM-41 calcinada.  
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Fonte: Elaboração própria 
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Também foi calculado através dos dados de DRX, o parâmetro do arranjo 

hexagonal mesoporoso, a0 (parâmetro de rede), dos materiais MCM-41 e Co-MCM-41. 

A Tabela 11 apresenta os parâmetros utilizados para o cálculo do arranjo hexagonal 

mesoporos destes materiais. 

 

Tabela 11 – Parâmetros utilizados para o cálculo do a0 referente aos materiais MCM-41 e         
Co-MCM-41. 

Amostra Índice (hkl) 2Θ (graus) d(100) (nm) a0 (nm) 

MCM-41 100 2,15 4,11 4,74 

Co-MCM-41 100 2,14 4,13 4,77 

Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os valores apresentados na Tabela 11, verificou-se que o valor do 

ângulo 2θ do pico referente ao plano (100) deslocou-se para valores um pouco menores 

com a inserção cobalto na estrutura do material, ocasionando um aumento do parâmetro 

de rede (a0). Como o valor de a0 representa a soma do diâmetro do poro e a espessura da 

parede de sílica, este fato pode ter ocorrido provavelmente devido à deposição de 

cobalto no interior dos poros, já que a ligação Co – O é mais longa que a Si – O (LOU, 

2008). Estes fatos também foram observados por Souza (2005) e Luz Jr (2010) em seus 

materiais com estruturas hexagonais. 

 

5.2 TERMOGRAVIMETRIA (TG) E TERMOGRAVIMETRIA DERIVADA (DTG) 

 

A Figura 28 apresenta as curvas TG/DTG do material MCM-41 não calcinado. As 

amostras apresentaram duas perdas de massa bem definidas e a terceira perda foi 

bastante discreta. Para o material MCM-41 as principais perdas ocorreram nas faixas de 

temperatura 23,20 ºC – 111,01 ºC e 125,71 ºC – 336,29 ºC com perdas de 5,10 % e 

30,92 %, respectivamente. Segundo os pesquisadores Araujo e Jaroniec (2000), Araujo 

et al. (2001) e Souza et al. (2004) a primeira perda é atribuída à dessorção de água 

fisicamente adsorvida nos poros do material, a segunda à decomposição do direcionador 

orgânico, CTMABr, e a terceira perda à liberação de água, proveniente do processo de 

condensação secundária dos grupos silanóis. 
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Figura 28 – Curvas TG/DTG da amostra MCM-41 não calcinada. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Barros (2005) publicou que após o processo de calcinação do material mesoporoso 

(Figura 29) se tem um aumento no pico referente à água fisisorvida,                          

22,60 ºC – 125,74 °C com perda de massa 14,36 %, fato este, relacionado à saída do 

direcionador dos poros do MCM-41 deixando a amostra com mais poros livres, onde 

ocorre a fisissorção de água. A diferença no percentual de perda de massa referente ao 

primeiro evento das amostras MCM-41 não calcinada e MCM-41 calcinada, pode ser 

atribuída à quantidade de água fisicamente adsorvida nos dois materiais a base de sílica, 

que são extremamente susceptíveis a umidade. Através destas curvas foi possível 

comprovar também, a eficiência no processo de calcinação deste material que foi 

realizado a 500 °C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Figura 29 – Curvas TG/DTG da amostra MCM-41 calcinada. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

A Figura 30 apresenta as curvas TG/DTG da amostra não calcinada Co-MCM-41. 

Nela é possível verificar que a primeira perda de massa ocorre na faixa de 25,18 °C – 

120,89 °C com perda de 3,68 %, referente à dessorção de água fisicamente adsorvida no 

material; enquanto que a segunda acontece na faixa de 159,00 °C – 454,17 °C com 

perda de massa de 20,63 % e corresponde à decomposição do direcionador orgânico da 

estrutura mesoporosa. 

 

Figura 30 – Curvas TG/DTG da amostra Co-MCM-41 não calcinada. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

A Figura 31 apresenta as curvas TG/DTG do material calcinado Co-MCM-41. 

Assim como no material MCM-41 calcinado, a principal perda de massa, 16,92 %, na 
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faixa de temperatura de 22,84 °C – 116,14 °C foi maior que a primeira perda de massa 

para o Co-MCM-41 não calcinado, pelo mesmo motivo já citado anteriormente para o 

MCM-41. Através destas curvas foi possível comprovar também, a eficiência no 

processo de calcinação deste material que foi realizado a 500 °C.  

 

Figura 31 – Curvas TG/DTG da amostra Co-MCM-41 calcinada. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 12 apresenta um resumo das etapas correspondentes às perdas de massas 

nas várias faixas de temperaturas dos materiais MCM-41 e Co-MCM-41 e as massas 

residuais.  

 

Tabela 12 – Quantificação das etapas de perda de massa das amostras MCM-41 e Co-MCM-41 calcinadas e não 
calcinadas. 

 
Amostra 

 

Faixas de Temperatura (°C) Perda de massa (%) Massa Residual (%) 

1ª etapa 2ª etapa 1ª etapa 2ª etapa 1ª etapa 2ª etapa 
MCM-41              

não calcinada 
23,20 – 111,01 125,71 – 336,29 5,10 30,92 94,9 69,08 

MCM-41 
calcinada 

22,60 – 125,74 - 14,36 - 85,64 - 

Co-MCM-41     
não calcinada 

25,18 – 120,89 159,00 – 454,17 3,68 20,63 96,32 79,37 

Co-MCM-41 
calcinada 

22,84 – 116,14 - 16,92 - 83,08 - 

Fonte: Elaboração própria 
 

 

 



81 

 

5.3 ADSORÇÃO/DESSORÇÃO DE NITROGÊNIO 

 

 As Figuras 32 e 33 apresentam as isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 77 K. 

 

Figura 32 – Isoterma de adsorção/dessorção de N2 da amostra MCM-41 calcinada. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 

Figura 33 – Isoterma de adsorção/dessorção de N2 da amostra Co-MCM-41 calcinada. 
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Fonte: Elaboração própria 
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 Através destas figuras foi possível perceber que as duas amostras apresentaram 

isotermas do tipo IV, características de materiais com sistema cilíndrico de mesoporos 

uniformes, como os materiais MCM-41. As histereses apresentadas nas duas isotermas 

foram do tipo H1, que são características dos sólidos constituídos por partículas 

constituídos por canais cilíndricos, ou por agregados (consolidado) ou aglomerados (não 

consolidado) de partículas esferoidais (LEOFANTI et al., 1998).  

 As Figuras 34 e 35 mostram os gráficos de distribuição do tamanho de poros dos 

materiais sintetizados calculados pelo método BJH. As amostras apresentaram uma 

distribuição do tamanho de poros muito estreita, centrada em valores próximos a 3 nm, 

característica de materiais mesoporos, com arranjo estrutural bem ordenado. 

 

Figura 34 – Distribuição de poros do material MCM-41. 
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Fonte: Elaboração própria 
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Figura 35 – Distribuição de poros do material Co-MCM-41. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 A Tabela 13 reúne as propriedades texturais dos materiais estudados.  

 

Tabela 13 – Propriedades texturais dos materiais MCM-41 e Co-MCM-41. 

 
Amostra 

 

SBET 

(m2/g) 

 
VP 

(cm3/g) 
 

DP 

(nm) 
a0 

(nm) 
wT(1)  
(nm) 

MCM-41 798 0,77 2,68 4,74 2,06 

Co-MCM-41 831 0,96 2,80 4,77 1,97 

Fonte: Elaboração própria  

(1)WT = a0-DP 

 

 As amostras apresentaram valores de área superficial (SBET), volume de poros 

(VP) e diâmetro de poros (DP) compatíveis com resultados verificados na literatura por 

Araujo e Jaroniec (2000), Popova et al. (2009), Szegedi, Popova e Minchev (2009). 

Como a síntese do Co-MCM-41 foi realizada por síntese direta, ou seja, o cobalto foi 

introduzido durante a síntese e não por um método pós-síntese, talvez a comparação das 

propriedades texturais com o MCM-41 não seja tão convincente, pois foram realizadas 

duas sínteses distintas. Em relação à espessura da parede (WT) se observa uma 
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regularidade nos valores apresentados, pois à medida que a espessura da parede 

aumenta, o diâmetro do poro (DP) deve diminuir (SOUZA, 2005). Estes resultados 

corroboram com os difratogramas de raios-X de onde foram obtidos os valores do 

parâmetro de arranjo hexagonal da estrutura mesoporosa (a0). 

 

5.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

 

As micrografias eletrônicas de transmissão da amostra MCM-41 calcinada estão 

apresentadas na Figura 36. É possível observar o arranjo hexagonal altamente ordenado 

dos canais uniformes dos mesoporos, confirmando uma estrutura hexagonal de simetria 

p6mm e comprovando, mais uma vez, a eficácia na síntese do material proposto. 
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Figura 36 – Micrografias eletrônicas de transmissão para o material MCM-41 calcinado. 
 

 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

 As micrografias eletrônicas de transmissão para o material Co-MCM-41 calcinado 

estão apresentadas na Figura 37. É possível verificar o arranjo hexagonal altamente 

ordenado dos mesoporos assim, como nas micrografias mostradas para o MCM-41 e 

comprovar que a inserção do cobalto na estrutura não destruiu a estrutura hexagonal dos 

mesoporos. 
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Figura 37 – Micrografias eletrônicas de transmissão para o material Co-MCM-41 calcinado. 
 

 
 

  
Fonte: Elaboração própria 

 

5.5 ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X  

 

 A Tabela 14 apresenta os resultados semi-quantitativos de fluorescência de raios-X 

por energia dispersiva das amostras calcinadas MCM-41 e Co-MCM-41, onde se pode 

verificar a composição dos materiais sintetizados. A linha em 1,74 keV referente ao 
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silício foi verificada para os dois materiais, havendo uma diminuição da quantidade     

(% de Si) no Co-MCM-41 quando comparado ao MCM-41 devido à inserção do cobalto 

na estrutura do Co-MCM-41 durante o procedimento de síntese direta (razão Si/Co = 

50). A linha CoKa foi verificada para o material Co-MCM-41, comprovando a 

existência do cobalto na estrutura do material. 

 

Tabela 14 – Resultados semi-quantitativos de fluorescência de raios-X por energia dispersiva. 

Amostra Linha keV Si (%) Co (%) 
MCM-41 SiKa 1,74 99,3 - 

Co-MCM-41 SiKa e CoKa 1,74 e 6,90 84,4 15,4 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

5.6 TESTES CATALÍTICOS 

 

5.6.1 Decomposição do peróxido de hidrogênio 

 

 A decomposição do peróxido de hidrogênio foi acompanhada através da técnica de 

espectrofotometria de absorção molecular na região do ultravioleta-visível (UV-Vis). Os 

testes foram realizados em vários pH dada a variedade de radicais e íons que são 

formados a partir da decomposição do H2O2.  

 O primeiro experimento realizado (Figura 38) avaliou a decomposição do peróxido 

de hidrogênio em meio aquoso durante seis horas de reação em pH = 12,0.  
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Figura 38 – Avaliação da decomposição de H2O2 em meio aquoso em pH = 12,0. 
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Fonte: Elaboração própria 

  

Através da Figura 38, verificou-se que em pH=12,0, com o passar do tempo, o H2O2 se 

decompõe quase completamente durante as seis horas de reação. Este fato corrobora a 

informação apresentada anteriormente (Tabela 2), que cita a existência do H2O2 em pH 

< 11,6. 

 A Figura 39 apresenta a decomposição do H2O2 no meio reacional contendo BTEX 

e MCM-41 (sem fonte de cobalto). 
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Figura 39 – Avaliação da decomposição de H2O2 na seguinte condição em meio aquoso:   
BTEX (100,0 µg/L), MCM-41 (2,0 g/L) e H2O2 (0,1 M). 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 Observando a Figura 41 verificou-se que nos pH entre 1,5 e 10,0 praticamente não 

foi observada a decomposição do peróxido de hidrogênio. Quanto ao pH = 12,0, pode-

se verificar que a concentração do peróxido já inicia-se em uma tendência de 

diminuição da concentração em relação ao tempo. Comparando as Figuras 38 e 39 para 

o pH = 12,0, foi possível verificar que o material mesoporoso MCM-41 retarda a 

decomposição do peróxido de hidrogênio, pois o efeito na diminuição da concentração 

de H2O2 é bem mais pronunciada na Figura 38 (experimento sem a presença do      

MCM-41) quando comparada a Figura 39 (experimento contendo MCM-41).  

A decomposição do peróxido de hidrogênio também foi avaliada em relação ao 

tempo contendo no meio reacional BTEX e cloreto de cobalto (II) hexahidratado 

(Figura 40).  
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Figura 40 – Avaliação da decomposição de H2O2 na seguinte condição em meio aquoso:    
BTEX (100,0 µg/L), Co(II) (2,0 g/L) e H2O2 (0,1 M). 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Na Figura 40 foi possível observar que praticamente não houve decomposição nos 

pH = 1,5; 3,0 e 5,0. Porém, nos pH = 7,0; 10,0 e 12,0, todo o H2O2 se decompôs durante 

a primeira hora de reação. Este fato, provavelmente, deve-se às reações em cadeia que 

são catalisadas por metais de transição, como é o caso do cobalto, tendo como produtos 

os radicais que são gerados através da decomposição do H2O2. 

 Por fim, o experimento realizado para avaliar a decomposição do peróxido de 

hidrogênio frente à presença do material mesoporoso Co-MCM-41 contendo no meio 

reacional BTEX nos pH compreendidos na faixa entre 1,5 e 12,0 está apresentado na 

Figura 41.  
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Figura 41 – Avaliação da decomposição de H2O2 na seguinte condição em meio aquoso: 
BTEX (100,0 µg/L), Co-MCM-41 (2,0 g/L) e H2O2 (0,1 M). 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 Observou-se na Figura 43 que nos pH entre 1,5 e 5,0 quase não houve 

decomposição, enquanto que nos pH = 7,0 e 10,0 a decomposição foi considerável. 

Quanto ao pH = 12,0, em uma hora de reação todo o H2O2 do meio já se decompôs 

totalmente. Comparando-se as Figuras 38 e 39, percebeu-se um retardo na 

decomposição do peróxido na Figura 41 em relação à decomposição nas reações da 

Figura 40. Este fato corrobora a informação de que o material mesoporoso MCM-41 

retarda a decomposição do peróxido de hidrogênio. 

 

5.6.2 Remoção dos compostos orgânicos BTEX 

 

Os compostos orgânicos BTEX foram analisados por cromatografia em fase gasosa 

utilizando os detectores de fotoionização e ionização de chama, baseados na 

metodologia EPA 5021A. Todos os testes catalíticos foram realizados em meio aquoso 

na faixa de pH entre 1,5 e 12,0 a 60 °C, concentração de BTEX = 100,0 µg/L a 60 °C 

durante 5 horas de reação. Denominamos estes ensaios de branco. Como o método EPA 
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5021A cita que a resposta do padrão de BTEX em uma verificação diária da curva 

analítica não pode exceder o valor referente à ± 20 % do valor de referência, inserimos 

barras de erros nos gráficos das figuras abaixo para avaliarmos o quanto os valores estão 

diferindo da concentração inicial – 100,0 µg/L. Em detalhe nas figuras, estão as escalas 

das ordenadas, y. Estas representam a faixa de concentração 60 a 120 µg/L para os 

compostos benzeno, tolueno, etilbenzeno e o-xileno; enquanto que para os analitos 

m+p-xilenos a faixa varia de 120 a 240 µg/L, pois estes compostos coeluem na coluna 

cromatográfica, ou seja, a coluna não consegue separá-los e estes aparecem no 

cromatograma em um único pico e sendo assim, são quantificados juntos e a 

concentração é dobrada. 

A Figura 42 apresenta os resultados para o benzeno. 

 

Figura 42 – Benzeno (100,0 µg/L) a 60 °C nos pH = 1,5; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 e 12,0. 
 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Através da Figura 42 foi possível verificar que a concentração do benzeno 

permaneceu dentro da faixa do erro citado (± 20 %) pela metodologia EPA 5021A em 

relação à sua concentração inicial – 100,0 µg/L. Estes resultados comprovam que os 

compostos orgânicos monoaromáticos BTEX são estáveis e não se decompõem a 60 ºC 
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nos vários pH avaliados. Por apresentarem o mesmo perfil verificado para o benzeno, as 

figuras que mostram os resultados destes experimentos para os compostos tolueno, 

etilbenzeno, m+p-xilenos e o-xileno encontram-se disponíveis no Anexo A.  

As Figuras 43 e 44 apresentam os gráficos referentes à remoção de benzeno e 

tolueno em relação às cinco horas de reação. Estes testes catalíticos, realizados a 60 ºC 

nos pH entre 1,5 e 12,0, continham no meio reacional aquoso: 

• BTEX (100,0 µg/L) + MCM-41 (2,0 g/L) + H2O2 (0,1 M); 

• BTEX (100,0 µg/L) + H2O2 (0,1 M); 

• BTEX (100,0 µg/L) + Co(II) (2,0 g/L) + H2O2 (0,1 M); 

• BTEX (100,0 µg/L) + Co-MCM-41 (2,0 g/L) + H2O2 (0,1 M). 

 Estes experimentos foram realizados para avaliar a influência dos materiais     

mesoporosos MCM-41 e Co-MCM-41, assim como o cobalto (II), na geração dos 

radicais e/ou íons de interesse nas reações para a remoção dos poluentes orgânicos. 

  Os gráficos contendo as remoções dos compostos orgânicos etilbenzeno,          

m+p-xilenos e o-xileno encontram-se no Anexo B. 
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Figura 43 – Testes catalíticos para remoção de benzeno nos pH: A=1,5; B=3,0; C=5,0; D=7,0; E=10,0; F=12,0. 
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Fonte: Elaboração própria 
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Figura 44 – Testes catalíticos para remoção de tolueno nos pH: A=1,5; B=3,0; C=5,0; D=7,0; E=10,0; F=12,0. 
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 Com relação às Figuras 43 e 44 podemos concluir que em todos os pH foi possível 

verificar a remoção de benzeno e tolueno (BT). Constatou-se também que a 

decomposição do peróxido de hidrogênio, nos radicais e íons de interesse, nas reações a 

60 ºC é suficiente para remover uma boa parcela dos compostos orgânicos benzeno e 

tolueno. Comparando-se os resultados visualizados para as reações contendo BTEX + 

MCM-41 + H2O2 e BTEX + H2O2, verificou-se que nos testes realizados em pH 1,5; 3,0 

e 5,0, Os compostos foram removidos em maior quantidade na reação contendo BTEX 

+ H2O2, enquanto que nos testes contendo BTEX + MCM-41 + H2O2 verificou-se uma 

maior remoção do composto orgânico nas reações em meio alcalino. Como o MCM-41 

é um catalisador pobre, ou seja, não possui nenhum metal incorporado em sua estrutura 

para auxiliar na decomposição do peróxido, possivelmente este material esteja 

simplesmente adsorvendo os analitos em sua estrutura e por este motivo apresente 

resultados mais significativos que as reações contendo BTEX + H2O2 em meio alcalino. 

Esta informação foi confirmada no experimento realizado para a determinação da 

concentração de peróxido de hidrogênio (BTEX + MCM-41 + H2O2 – Figura 39), onde 

verificou-se que praticamente não houve decomposição de peróxido, com exceção das 

reações em meio alcalino, que foi visível a tendência de diminuição da concentração e 

consequente geração dos íons e/ou radicais de interesse. 

Comparando-se os resultados para os testes catalíticos contendo no meio reacional 

BTEX + Co(II) + H2O2 e BTEX + Co-MCM-41 + H2O2, nos vários pH estudados, foi 

possível perceber a influência do cobalto livre em comparação ao cobalto associado ao 

material mesoporoso MCM-41 (Co-MCM-41) na remoção dos BTEX em água. 

Verificou-se que a influência do Co-MCM-41 pode ser melhor visualizada em meio 

alcalino. Chaliha e Bhattacharyya (2009) publicaram que este fato acontece devido às 

reações utilizarem os radicais •OH da superfície dos catalisadores (estes são oriundos da 

formação do óxido metálico quando o catalisador foi calcinado), além dos que são 

gerados pela decomposição do peróxido de hidrogênio. Os radicais gerados sobre a 

superfície dos catalisadores, provavelmente, são formados a partir das interações entre o 

átomo de oxigênio excitado do catalisador e os átomos de hidrogênio clivados dos 

substratos ou até mesmo o hidrogênio da água, já que as reações acontecem em meio 

aquoso. 

As Tabelas 15 e 16 apresentam os resultados para a remoção de benzeno e 

tolueno após cinco horas de reação. Reportamos somente os resultados para a última 
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hora, pois apresentar os resultados de todas as horas de reação e em todos os pH seria 

praticamente inviável para uma análise dos dados. 

 

Tabela 15 – Remoção (%) de benzeno após cinco horas de reação. 

Meio reacional 

pH 
Benzeno+      

MCM-41+H2O2 

Benzeno+ 

H2O2 

Benzeno+   

Co(II)+H2O2 

Benzeno+              

Co-MCM-41+H2O2 

1,5 17,21 38,85 45,27 47,21 

3,0 45,66 64,33 53,63 63,22 

5,0 45,64 58,53 76,02 66,11 

7,0 75,36 58,95 68,76 78,25 

10,0 75,64 80,61 46,52 66,59 

12,0 62,34 64,22 51,14 82,09 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Tabela 16 – Remoção (%) de tolueno após cinco horas de reação. 

Meio reacional 

pH 
Tolueno+      

MCM-41+H2O2 
Tolueno + 

H2O2 
Tolueno+   

Co(II)+H2O2 
Tolueno+              

Co-MCM-41+H2O2 

1,5 11,17 31,37 41,74 39,01 

3,0 37,81 58,75 46,54 63,12 

5,0 45,32 59,34 74,91 65,66 

7,0 75,30 60,67 68,17 78,56 

10,0 76,29 81,36 44,26 68,74 

12,0 63,81 65,55 50,27 83,14 

Fonte: Elaboração própria 

 

Através das Tabelas 15 e 16 percebeu-se que após as cinco horas de reação, a 

remoção de benzeno e tolueno no pH 1,5 foi melhor visualizada nas reações contendo o 

cobalto no meio. Para o pH 3,0 o cobalto não influenciou tanto, pois os valores de 
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remoção para as reações contendo apenas H2O2 apresentaram resultados bem próximos 

aos testes contendo o metal (por exemplo: – 64,33 % para Benzeno + H2O2 e 63,22 % 

para Benzeno + Co-MCM-41 + H2O2). Para as reações no pH 5,0, as melhores 

remoções foram verificadas nos testes contendo cobalto no meio. Já nos pH 7,0; 10,0 e 

12,0 visualizou-se a influência tanto do cobalto quanto do MCM-41, principalmente na 

reação contendo BTEX + Co-MCM-41 + H2O2 em pH 12,0, onde verificou-se a maior 

remoção de benzeno e tolueno em todos os testes.   

Os gráficos que apresentam os resultados da remoção dos compostos orgânicos 

etilbenzeno e xilenos (meta+para e orto), assim como as tabelas contendo os percentuais 

de remoção, encontram-se no Anexo B e Anexo C, respectivamente, pelo fato destes 

compostos apresentarem o mesmo comportamento de remoção nos diversos pH 

estudados. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Os materiais MCM-41 e Co-MCM-41 foram sintetizados com sucesso por síntese 

hidrotérmica. O difratograma de raios-X do material MCM-41 calcinado apresentou os 

picos referentes aos planos (100), (110), (200), (210) e (300), característicos deste tipo 

de estrutura em baixo ângulo 2Θ. Para o Co-MCM-41 calcinado os difratogramas foram 

obtidos em baixo ângulo, onde também foram observados os picos referentes aos planos 

citados anteriormente, assim como em alto ângulo 2Θ, confirmando a presença do 

cobalto na estrutura do MCM-41 através da presença dos picos referentes ao óxido de 

cobalto. Estes resultados comprovaram, também, que o processo de calcinação destes 

materiais, para a remoção do CTMABr, manteve a organização das estruturas. 

Outras técnicas de caracterização também comprovaram a eficácia das sínteses. As 

curvas TG/DTG dos materiais apresentaram as perdas de massas típicas, sendo a maior 

perda atribuída à decomposição do direcionador orgânico, CTMABr, nos poros destas 

estruturas. As análises de adsorção/dessorção de N2 a 77 K apresentaram isotermas do 

tipo IV e histereses do tipo H1, características das estruturas de materiais mesoporosos. 

As propriedades texturais do MCM-41 e Co-MCM-41 apresentaram valores de área 

superficial, volume de poros, distribuição de diâmetro de poros e espessura da parede 

compatíveis com resultados apresentados na literatura e próprios destas estruturas. As 

micrografias eletrônicas de transmissão corroboraram as informações das técnicas 

anteriores através da visualização das estruturas hexagonais dos mesoporos. Finalmente, 

a espectroscopia de fluorescência de raios-X por energia dispersiva apresentou os 

resultados semi-quantitativos das amostras calcinadas, onde foi possível observar a 

composição dos materiais sintetizados. 

A decomposição do peróxido de hidrogênio avaliada por espectrofotometria de 

absorção molecular na região do UV-Vis comprovou que o pH do meio, assim como a 

presença do cobalto, influenciam em sua decomposição. Na reação contendo BTEX + 

Co-MCM-41 + H2O2 foi possível confirmar esta informação, pois nos pH = 1,5; 3,0 e 

5,0 praticamente não houve decomposição, enquanto que nos pH = 7,0 e 10,0 a 

decomposição foi considerável. Quanto ao pH = 12,0, em uma hora de reação todo o 

H2O2 do meio já se decompôs totalmente. Nos testes contendo BTEX + Co(II) + H2O2 

foi observado que assim como nas reações anteriores, praticamente não houve 

decomposição do peróxido nos     pH = 1,5; 3,0 e 5,0; porém, nos pH = 7,0; 10,0 e 12,0, 
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todo o H2O2 se decompôs durante a primeira hora de reação. Este fato, provavelmente, 

deve-se ao cobalto está mais disponível na reação. 

A avaliação da remoção dos compostos orgânicos BTEX foi realizada por 

cromatografia em fase gasosa acoplada a detecção por fotoionização e ionização de 

chama. Primeiramente foram realizados os testes chamados de branco, onde os 

compostos orgânicos permaneceram por 5 horas a 60 °C. Os resultados comprovaram 

que estes compostos são estáveis e não se decompõem na temperatura do teste.  

Os testes catalíticos onde foram comparadas as reações contendo BTEX + H2O2 e 

BTEX + MCM-41 + H2O2, sendo as duas situações nos pH = 1,5; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 e 

12,0, constatou-se que a decomposição do peróxido de hidrogênio na primeira reação, 

nos radicais e íons de interesse, a  60 ºC é suficiente para remover uma boa parcela dos 

compostos orgânicos BTEX. Para os testes contendo BTEX + MCM-41 + H2O2, 

percebeu-se uma maior remoção dos analitos em meio alcalino. Como o MCM-41 é um 

catalisador pobre, ou seja, não possui nenhum metal incorporado em sua estrutura para 

auxiliar na decomposição do peróxido, possivelmente este material esteja simplesmente 

adsorvendo os analitos em sua estrutura e por este motivo apresente resultados mais 

significativos que as reações contendo BTEX + H2O2 em meio aquoso e alcalino. 

Os últimos testes catalíticos continham no meio reacional aquoso os compostos 

BTEX + Co(II) + H2O2, em comparação com BTEX + Co-MCM-41 + H2O2, sendo as 

duas situações nos pH entre 1,5 e 12,0. Verificou-se que a influência do Co-MCM-41 

pode ser melhor visualizada nos pH 10,0 e 12,0. Na quinta hora de reação para o pH 

12,0 foram removidos 82,1 % de benzeno, 83,1 % de tolueno, 82,3 % de etilbenzeno, 

82,4 % de m+p-xilenos e 81,8 % da concentração do o-xileno.  

Como sugestões para trabalhos futuros: testar outros catalisadores contendo metais 

de transição inseridos no material mesoporoso MCM-41, como níquel, manganês e ferro 

na reação de remoção dos compostos orgânicos BTEX; estar a atividade de outros 

materiais mesoporosos, como o SBA-15 e M-SBA-15 (M = metais) na reação de 

remoção dos compostos orgânicos BTEX; avaliar os produtos da decomposição do 

peróxido de hidrogênio para identificação de radicais e/ou íons; avaliar o produto das 

reações nos vários pH por cromatagrafia em fase goasosa acoplada e espectrometria de 

massas (GC-MS); realizar os testes catalíticos utilizando outros poluentes orgânicos, 

como por exemplo, pesticidas organoclorados e organofosforados. 

 



101 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABU-ZIED, B. M. Oxygen evolution over Ag/FexAl2-xO3 (0.0 ≤ x ≤ 2.0) catalysts via 
N2O and H2O2 decomposition. Applied Catalysis A: General, v. 334, p. 234-242, 
2008. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0926860X07006217/1-s2.0-
S0926860X07006217-main.pdf?_tid=ecdd7798-91be-11e2-bb6d-
00000aab0f02&acdnat=1363826177_df6880689bba2a45c512cb2628815007>. Acesso 
em: 19 de mar. 2013. 

AFANAS’EV, I. B. Superoxide Ion: Chemistry and biological implications. [S.l.]: 
Boca Raton, Fla. CRC Press, p. 296, 1989. 1 v. 

ALBERS, P. W. Chemical Properties. In: Ertl, G.; Knozinger, H.; SCHUTH, F.; 
WEITKAMP, J. (Editores). Handbook of Heterogeneous Catalysis. Alemanha: VCH 
A Wiley company, 1997. 

ANDRADE, J. A. Otimização da reação de fenton visando aplicações na 
remediação in-situ e ex-situ de águas subterrâneas. 2005. 212 f. Dissertação 
(Mestrado em Química) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. 

ARAUJO, A. S.; JARONIEC, M. Synthesis and properties of lanthanide incorporated 
mesoporous molecular sieves.  Journal of Colloid and Interface Science, v. 218, p. 
462-467,1999. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0021979799964378/1-s2.0-
S0021979799964378-main.pdf?_tid=e1fbf32c-7bca-11e2-83bc-
00000aacb35d&acdnat=1361412388_826c8ab9b6a63b3737fb1201799c7198>. Acesso 
em: 25 de jan. 2009. 

ARAUJO, A. S.; JARONIEC, M. Thermogravimetric monitoring of the MCM-41 
synthesis. Thermochimica Acta, v. 363, p. 175-180, 2000. Disponível 
em:<http://ac.els-cdn.com/S0040603100006377/1-s2.0-S0040603100006377-
main.pdf?_tid=aa3000ea-7acc-11e2-8eca 
00000aacb361&acdnat=1361303202_2b0e0921e592b40bd15cb2c9dc4f0e12>. Acesso 
em: 01 de abr. 2009. 

ARAUJO, S. A. et al. Termogravimetric investigations during the synthesis of sílica-
based MCM-41. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 64, p. 801-805, 
2001. Disponível em: 
<http://download.springer.com/static/pdf/670/art%253A10.1023%252FA%253A10115
64916290.pdf?auth66=1362597205_4f8c5ec516c0fce8497e05a916902a31&ext=.pdf>. 
Acesso em: 01 de abr. 2009. 

BANDALA, E.  R. et al. Degradation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) using 
cobalt-peroxymonosulfate in Fenton-like process. Journal of Photochemistry and 
Photobiology A: Chemistry, v. 186, p. 357–363, 2007. Disponível em:<http://ac.els-
cdn.com/S1010603006004771/1-s2.0-S1010603006004771-main.pdf?_tid=6e22efe6-
94bb-11e2-a2bc-



102 

 

00000aacb35d&acdnat=1364154530_d7b54bee84eee6d41010cd0927e225db>. Acesso 
em: 19 de mar. 2012. 

BARRER, R. M. Hydrothermal Chemistry of Zeolites. London: Academic Press Inc, 
1982. p.348. 

BARRET, E. P.; JOIYNER, L. G.; HALENDA, P. P. The Determination of pore 
volume and area distributions in porous substances. I. Computations from nitrogen 
isotherms. Journal of the American Chemical Society, v. 73, p. 373-380, 1951. 
Disponível em:<http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ja01145a126>. Acesso em: 02 de 
out. 2010. 

BAXENDALE, J. H; WILSON, J. A. Photolysis of hydrogen peroxide at high light 
intensities. Transactions of the Faraday Society, v. 53, p. 344–356, 1957. Disponível 
em:<http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/1957/tf/tf9575300344?page=search>. 
Acesso em: 05 de jun. 2011. 

BECHARA, R.; BALLOY, D.; VANHOVE, D. Catalytic properties of Co/Al2O3 
system for hydrocarbon synthesis. Applyed Catalysis A, v. 207, p. 343-353, 2001. 
Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0926860X00006724/1-s2.0-
S0926860X00006724-main.pdf?_tid=004eb74c-9192-11e2-8734-
00000aab0f01&acdnat=1363806883_6cf9d62625da0f9844abc32000e0e2ae>. Acesso 
em: 17 de mar. 2013. 

BECK, J. S. et al. A new family of mesoporous molecular-sieves prepared with liquid-
crystal templates. American Chemical Society, v. 114, p. 10834-10843, 1992. 
Disponível em:<http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/ja00053a020>. Acesso em: 12 
de dez. 2009. 

BEHRENS, P. Mesoporous inorganic solids.  Advanced Materials, v. 5, p. 127-132, 
1993. Disponível em: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.19930050212/pdf>. Acesso em: 06 
de mar. 2010. 

BEKKUM, H. V.; FLANIGEN, E. M.; JANSEN, J. C. Introduction to Zeolite Science 
and Practice. Studies in Surface Science and Catalysis, v. 58, p. 751-754, 1991. 
Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0167299108636186/1-s2.0-
S0167299108636186-main.pdf?_tid=eb7bf60a-7ad4-11e2-81f7-
00000aacb35d&acdnat=1361306747_a0768a97c20c828234753654155532e1>. Acesso 
em: 07 de out. 2012. 

BELTRÁN, F. J. Ozone–UV radiation–hydrogen peroxide oxidation technologies. In: 
TARR, M. A. (Org.). Chemical degradation methods for wastes and pollutants 
environmental and industrial applications –Environmental and Industrial 
Applications. New Orleans: Marcel Dekker, 2003.   

BOSSMANN, S. H. et al. New evidence against hydroxyl radicals as reactive 



103 

 

intermediates in the thermal and photochemically enhanced Fenton reactions. The 
Journal of Physical Chemistry A, v. 102, p. 5542–5550, 1998. Disponível em: 
<http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/jp980129j>. Acesso em: 31 de nov. 2011. 

BRAGG, W. H. X-ray and crystals. Nature, v. 90, n. 2248, p. 360-361, 1912. 
Disponível em:<http://www.nature.com/nature/journal/v90/n2243/pdf/090219a0.pdf>. 
Acesso em: 15 de jun. 2008. 

BRAUN, A. M.; OLIVEROS, E. Applications of singlet oxygen reactions: Mechanistic 
and kinetic investigations. Pure and Applied Chemistry, v. 62, p. 1467–1476, 1990. 
Disponível em:<http://pac.iupac.org/publications/pac/pdf/1990/pdf/6208x1467.pdf>. 
Acesso em: 28 de jan. 2012. 

BRAY, W. C.; GORIN, M. H. Ferryl ion, a compound of tetravalent iron. Journal of 
the American Chemical Society, v. 54, p. 2124–2125, 1932. Disponível em: 
<http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ja01344a505>. Acesso em: 15 de jul. 2012. 

BRUNAUER, S.; EMMETT, P. H.; TELLER, E. Adsorption of Gases in 
Multimolecular Layers. Journal of the American Chemical Society, v. 60, p. 309-319, 
1938. Disponível em:<http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/ja01269a023>. Acesso 
em: 09 de jan. 2009. 

BUXTON, G. V. et al. Critical review of rate constants for reactions of hydrated 
electrons, hydrogen atoms and hydroxyl radicals (·OH/·O_) in aqueous solution. The 
Journal of Physical Chemistry A, v. 17, p. 513–886, 1988. Disponível em: 
<http://scitation.aip.org/qab_login.jsp?purchasable=true&d=1361455942044>. Acesso 
em: 09 de maio 2010. 

CAMEL, V.; BERMOND, A. The use of ozone and associated oxidation processes in 
drinking water treatment. Water Research, v. 32, p. 3208-3222, 1998. Disponível em: 
<http://ac.els-cdn.com/S0043135498001304/1-s2.0-S0043135498001304-
main.pdf?_tid=475158b0-7bd1-11e2-8e33-
00000aab0f02&acdnat=1361415135_d611c846c094f80d9ce7732a749d27b0>. Acesso 
em: 09 de abr. 2009. 

CHALIHA, S.; BHATTACHARYYA, K. G. Fe(III)-, Co(II)- and Ni(II)-impregnated 
MCM41 for wet oxidative destruction of 2,4-dichlorophenol in water. Catalysis Today, 
v. 141, p. 225–233, 2009. Disponível em:<http://ac.els-
cdn.com/S0920586108001296/1-s2.0-S0920586108001296-main.pdf?_tid=51f2f1a4-
7b93-11e2-813b-
00000aacb361&acdnat=1361388524_df96d44c529a2f63a05d2d5d358652a8>. Acesso 
em: 29 de abr. 2010. 

CHIOLA, V.; RITSKO, J. E.; VANDERPOOL, C. D. Process for producing low-bulk 
density silica. US n. 3,556,725, 26 fev. 1969, 19 jan. 1971. 

CHIRON, S. et al. Pesticide chemical oxidation: state of the art. Water Research, v. 



104 

 

34, p. 366-377, 2000. Disponível em:< http://ac.els-cdn.com/S0043135499001736/1-
s2.0-S0043135499001736-main.pdf?_tid=f6be1550-7bd0-11e2-beef-
00000aab0f26&acdnat=1361414999_1daf4c62f41d6c22e818a5921c0327bf>. Acesso 
em: 27 de jun. 2010. 

CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (Brasil). 2005. Resolução N° 357. 
Disponível em: < www.mma.conama.gov.br/conama>. Acesso em: 10 out. 2012. 

CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE (Brasil). 2011. Resolução N° 430. 
Disponível em: < www.mma.conama.gov.br/conama>. Acesso em: 11 nov. 2013. 

CORSEUIL, H. X.; MARINS, M. D. M. Contaminação de águas subterrâneas por 
derramamentos de gasolina: O problema é grave?. Revista Engenharia Sanitária e 
Ambiental, v.2, n.2, p. 50-54, 1997. Disponível em: 
<www.sense8.com.br/clientes/amda/imgs/up/Artigo_08.pdf>. Acesso em: 02 jan. 2013. 

COSTA, M. J. F. Síntese e caracterização de materiais nanoporosos para pirólise 
catalítica de óleos pesados. 2008. 124 f. Dissertação (Mestrado em Química) – 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008. 

DAI, Q. et al. Direct synthesis of Cerium(III)-incorporated SBA-15 mesoporous 
molecular sieves by two-step synthesis method. Microporous and Mesoporous 
Materials, v. 100, p. 268–275, 2007. Disponível em:<http://ac.els-
cdn.com/S1387181106005130/1-s2.0-S1387181106005130-main.pdf?_tid=410f1714-
7b8e-11e2-82d0-
00000aab0f02&acdnat=1361386348_722dabe987d1381dd29a0bb2f781d2e3>. Acesso 
em: 31 de jul. 2009. 

DATYE, A. K.; HANSEN, P. L.; Stig, H. Electron Microscopy Techniques. ERTL, G.; 
Knozinger, H.; SCHUTH, F.; WEITKAMP, J. (Editores). In: Handbook of 
Heterogeneous Catalysis. Alemanha: VCH A Wiley company, 1997. 

DE LAAT, J.; GALLARD, H. Catalytic decomposition of hydrogen peroxide by Fe(III) 
in homogeneous aqueous solution: Mechanism and kinetic modeling. Environmental 
Science & Technology, v. 33, p. 2726–2732, 1999. Disponível em: 
<http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/es981171v>. Acesso em: 30 de ago. 2009. 

DORÉ, M. Chimie des oxydants et traitement des eaux. Paris: Technique et 
Documentation-Lavoisier, 1989. 

Duarte, F. et al. Fenton-like degradation of azo-dye Orange II catalyzed by transition 
metals on carbon aerogels. Applied Catalysis B: Environmental, v. 85, p. 139-147, 
2009. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S092633730800252X/1-s2.0-
S092633730800252X-main.pdf?_tid=5b9e3244-91a1-11e2-8f9d-
00000aab0f01&acdnat=1363813478_9f3f68619bc9ac3cefd843961f4ee6bd>. Acesso 



105 

 

em: 27 de mar. 2013. 

EIMER, G.  A. et al. The role of different parameters of synthesis in the final structure 
of Ti-containing mesoporous materials. Microporous and Mesoporous Materials, v. 
116, p. 670–676, 2008. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S138718110800276X/1-
s2.0-S138718110800276X-main.pdf?_tid=616c62e8-7b8c-11e2-803a-
00000aab0f26&acdnat=1361385543_1f0122f51b844fd783de771c4d18d24b>. Acesso 
em: 24 de jan. 2010. 

FERNANDEZ, J. et al. Bleaching and photobleaching of Orange II within seconds by 
the oxone/Co2+ reagent in Fenton-like processes. Applied Catalysis B: 
Environmental, v. 49, p. 207–215, 2004. Disponível em:<http://ac.els-
cdn.com/S0926337304000025/1-s2.0-S0926337304000025-main.pdf?_tid=ff38076a-
94ab-11e2-b274-
00000aab0f02&acdnat=1364147901_cd96514ef6ead556869143bf9cdb7c9b>. Acesso 
em: 27 de mar. 2012. 

FINOTTI, A. R. et al. Avaliação da influência do etanol sobre o grau de volatilização 
BTEX em solos impactados por derrames de gasolina/etanol. Revista Engenharia 
Sanitária Ambiental, v.14, n.4, p. 443-448, 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
41522009000400003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 09 de ago. 2011. 

FIROUZI, A. et al. Cooperative organization of inorganic-surfactant and biomimetic 
assemblies. Science, v. 267, p. 1138-1143, 1995. Disponível em: 
<http://engineering.ucsb.edu/~ceweb/faculty/bradc/pdfs/29-Firouzi.pdf>. Acesso em: 24 
de jan. 2009. 

FURIMSKY, E. Role of MOS2 and WS2 in hidrodesulfurization, Catalysis Reviews: 
Science and Engineering, v. 22, p. 371-400, 1980. Disponível em: 

<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03602458008067538>. Acesso em: 24 de 
mar. 2013. 

FURMAN, O. et al. Enhanced reactivity of superoxide in water-solid matrices. 
Environmental Science & Technology, v. 43, p. 1528–1533, 2009. Disponível em: 
<http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/es802505s>. Acesso em: 01 de set. 2011. 

GATES, D. C.; KAÍZER, J. R.; SCHUIT, G. C. A. Chemistry of Catalytic Processes, 
New York: McGraw-Hi1I, 1979. 

GAUER, M. A. Avaliação do desempenho e das emissões gasosas decorrentes do 
uso de biodiesel de soja e de sebo bovino em diferentes misturas com o diesel em 
um motor gerador. 2012. 157 f. Dissertação (Mestrado em Bioenergia) – Universidade 
Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2012. 

GLAZE, W. H.; KANG, J. W.; CHAPIN, D. H., The chemistry of water treatment 
processes involving ozone, hydrogen peroxide and ultraviolet radiation. Ozone: Science 



106 

 

& Engineering Journal, v. 9, p. 335-342, 1987. Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01919518708552148>. Acesso em: 26 
de set. 2012. 

GONZÁLEZ, F. et al. Synthesis, characterization and catalytic performance of Al-
MCM-41 mesoporous materials. Applied Surface Science, v. 255, p. 7825–7830, 2009. 
Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0169433209005856/1-s2.0-
S0169433209005856-main.pdf?_tid=9a150670-7bd4-11e2-b9cd-
00000aab0f26&acdnat=1361416562_ab4acb9c6181868596ab3c8da6a05073>. Acesso 
em: 06 de fev. 2010. 

HABER, F.; WEISS, J. The catalytic decomposition of hydrogen peroxide by iron salts. 
Proceedings of the Royal Society of London, v. 147, p. 332–351, 1934. Disponível 
em:<http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/147/861/332.full.pdf+html>. Acesso 
em: 11 de nov. 2009. 

HANNA, K. et al. Sorption of Hydrophobic Molecules by Organic/Inorganic 
Mesostructures. Journal of Colloid and Interface Science, v. 252, p. 276 -283, 2002. 
Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0021979702984845/1-s2.0-
S0021979702984845-main.pdf?_tid=26bcdcba-7bcb-11e2-a20e-
00000aab0f6c&acdnat=1361412503_d030f2f0a7dec61bd21bd2909d1fcd49>. Acesso 
em: 27 de maio 2010. 

HASAN, M, A. et al. Promotion of the hydrogen peroxide decomposition activity of 
manganese oxide catalysts. Journal Applied Catalysis A, v. 181, p. 171–179, 1999. 
Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0926860X9800430X/1-s2.0-
S0926860X9800430X-main.pdf?_tid=f0431824-7bd5-11e2-93f3-
00000aacb35d&acdnat=1361417137_42bfef048503910591de6a60c4f4e674>. Acesso 
em: 31 de out. 2009. 

HELENO, F. F. et al. Otimização e validação de métodos analíticos para determinação 
de BTEX em água utilizando extração por headspace e microextração em fase sólida. 
Química Nova, v. 33, n. 2, p. 329-336, 2010. Disponível em: 
<http://quimicanova.sbq.org.br/qn/qnol/2010/vol33n2/18-AR09146.pdf>. Acesso em: 
03 de dez. 2012. 

HEREIN, D. Structure and Morphology. In: ERTL, G.; KNOZINGER H.; SCHUTH, 
F.; WEITKAMP, J. (Editores). Handbook of Heterogeneous Catalysis. Alemanha: 
VCH A Wiley company, 1997. 

HIGSON, S. P. J. Química Analítica. [S.l]: MCGRAW-HILL INTERAMERICANA, 
2009. 

HOLLER, F. J.; SKOOG, D. A.; CROUCH, S. R. Princípios de Análise Instrumental. 
6. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 

HUO, Q. et al. Mesostructure design with gemini surfactants: supercage formation in a 



107 

 

three-dimensional hexagonal array. Science, v. 268, p. 1324-1327, 1995. Disponível 
em:<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17778977>. Acesso em: 07 de out. 2012. 

HUO, Q.; MARGOLESE, D. I.; STUCKY, G. D. Surfactant Control of Phases in the 
Synthesis of Mesoporous Silica-Based Materials. Chemistry of Materials, v. 8, p. 1147 
–1160, 1996. Disponível em:< http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/cm960137h>. 
Acesso em: 13 de nov. 2012. 

ILER, K. K. The Chemistry of Silica. New York: Wiley, 1979, p. 896. 

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Carcinogenicity 
evaluation of BTEX. v. 71, p. 829, 1999. Disponível em: <http://www.iarc.fr>. Acesso 
em: 13 maio 2012.  

ISRAELACHVILI, J.; MITCHELL, N. D. J.; NINHAM, B. W. Theory of self-assembly 
of hydrocarbon amphiphiles into micelles and bilayers. Journal of the Chemical 
Society, Faraday Transactions 2: Molecular and Chemical Physics, v. 72, p. 1525-
1568, 1976. Disponível em: 
<http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/1976/f2/f29767201525?page=search>. Acesso 
em: 06 de dez. 2011. 

 JACOBS, P. A.; MARTENS, J. A. Introduction to acid catalysis with zeolites in 
hydrocarbon reactions. Studies in Surface Science and Catalysis, v. 137, p. 633–671, 
2001. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167299101802561>. Acesso em: 
18 de set. 2012. 

JHA, R.K. et al. Oxidation of ethyl benzene and diphenyl methane over ordered 
mesoporous M-MCM-41 (M = Ti, V, Cr): Synthesis, characterization and structure–
activity correlations. Microporous and Mesoporous Materials, v. 95, p. 154–163, 
2006. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S1387181106001569/1-s2.0-
S1387181106001569-main.pdf?_tid=5012a42a-7b8d-11e2-8234-
00000aacb35e&acdnat=1361385943_c1e8339634af65a686cfafc6d7e238d2>. Acesso 
em: 22 de fev. 2010. 

JONES, C. W. Applications of Hydrogen Peroxide and Derivatives. Cornwall: Royal 
Society of Chemistry, 1999. 

JOO, S. H.; CHENG, I. F. Nanotechnology for environmental remediation. Nova 
York: Springer Science+Business Media, 2006, p. 18. 

KADIISKA, M. B.; MAPLES, K. R.; MASON, R. P. A comparison of cobalt(ll) and 
iron hydroxyl and superoxide free radical formation.  Archives Biochemistry and 
Biophysics, v. 275, p. 98–111, 1989. Disponível em: 
<http://ac.elsdn.com/0003986189903548/1-s2.0-0003986189903548 
main.pdf?_tid=efa5fa02-9198-11e2-91d4-
0000aacb35e&acdnat=1363809861_b44bf5a81b201e4e4c5a23600b47709e>. Acesso 



108 

 

em: 17 de mar. 2013. 
 
KLEITZ, F. Ordered Mesoporous Materials. In: ERTL, G.; KNOZINGER, H.; 
SCHUTH, F; WEITKAMP, J. (Editores). Handbook of Heterogeneous Catalysis, 
1997, Alemanha, Editora: VCH A Wiley company. 

KOLBE, B; ETTRE, L. S. Static headspace – Gas Chromatography – Theory and 
Pratice. Canadá: Wiley – VCH, 1997. 

KRESGE, C. T. et al. Ordered mesoporous molecular sieves synthesized by a liquid-
crystal template mechanism. Nature, v. 359, p. 710-712, 1992. Disponível em: 
<http://www.nature.com/nature/journal/v359/n6397/pdf/359710a0.pdf>. Acesso em: 10 
de jan. 2009. 

LANGLAIS, B.; RECKHOW, D. A.; BRINK, D. R. Ozone in Water Treatment: 
Application and Engineering. Chelsea: Lewis Publishers, 1991. 

LE PAGE, J. F. Catalyse de Contact. Paris: Technip, 1978. 

LEGRINI, O.; OLIVEROS, E.; BRAUN, A. M. Photochemical processes for water 
treatment. Chemical Reviews, v. 93, p. 671-698, 1993. Disponível em: 
<http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/cr00018a003>. Acesso em: 09 de fev. 2010. 

LEOFANTI, G. et al. Surface area and pore texture of catalysts. Catalysis Today, v. 41, 
p. 207-219, 1998. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0920586198000509/1-s2.0-
S0920586198000509-main.pdf?_tid=eff7262c-7b93-11e2-a95d-
00000aacb35d&acdnat=1361388789_8a4877d3aa4552064858e57168b3e79e>. Acesso 
em: 30 de nov. 2010. 

LIDE, D.R. Handbook of Chemistry and Physics. 87.ed. [S.l.]: Boca Raton, Fla. CRC 
Press, 2006. 

LIHITKAR N. B. et al. Titania nanoparticles synthesis in mesoporous molecular sieve 
MCM-41. Journal of Colloid and Interface Science, v. 314, p. 310–316, 2007. 
Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0021979707007254/1-s2.0-
S0021979707007254-main.pdf?_tid=595c68ca-7bcb-11e2-8243-
00000aacb361&acdnat=1361412588_6fcd6bd261bba1f45e75e3abb6ded0a8>. Acesso 
em: 29 de set. 2012. 

LIM, S. et al. Improved synthesis of highly ordered Co-MCM-41. Microporous and 
Mesoporous Materials, v. 101, p. 200–206, 2007. Disponível em:<http://ac.els-
cdn.com/S1387181106004884/1-s2.0-S1387181106004884-main.pdf?_tid=5fe68c0a-
94cd-11e2-94a6-
00000aacb361&acdnat=1364162237_84a7f6a945e61096936fb4d1acbb686e>. Acesso 
em: 27 de mar. 2013. 



109 

 

LING, S. K.; WANG, S.; PENG, Y. Oxidative degradation of dyes in water using 
Co2+/H2O2 and Co2+/peroxymonosulfate. Journal of Hazardous Materials Hazard. v. 
178, p. 385-389, 2010. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0304389410001275/1-
s2.0-S0304389410001275-main.pdf?_tid=75705b32-919e-11e2-9e2a-
00000aacb35d&acdnat=1363812233_b9e16644c7c70d0eb26418360a290c61>. Acesso 
em: 17 de mar. 2013. 

LOU, Z. et al. Direct synthesis of highly ordered Co-SBA-15 mesoporous materials by 
the pH-adjusting approach. Microporous and Mesoporous Materials, v. 110, p. 347–
354, 2008. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S1387181107003769/1-s2.0-
S1387181107003769-main.pdf?_tid=3d78c74c-7b8b-11e2-a73e-
00000aab0f26&acdnat=1361385053_e0a5723ff09b65863a7d615514104170>. Acesso 
em: 07 de fev. 2009. 

LOWRY, G. V. Nanomaterials for groundwater remediation. In: WIESNER, M.; 
BOTTERO, J. Environmental Nanotechnology. Nova York: McGraw-Hill, 2007, p. 
297-336. 

LUZ JR, G. E. et al. Desidratação de etanol sobre material nanoestruturado do tipo 
LaSBA-15. Química. Nova, v. 33, n. 8, p. 1646-1648, 2010. Disponível em: 
<http://quimicanova.sbq.org.br/qn/qnol/2010/vol33n8/04-AR09715.pdf>. Acesso em: 
31 de jan. 2011. 

LUZ JR, G. E. Obtenção de diesel verde por craqueamento termocatalítico de óleo 
de buriti (Mauritia flexuosa L.) sobre materiais nanoestruturados do tipo LaSBA-
15. 2010. 114 f. Tese (Doutorado em Química) – Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Natal, 2010. 

MAKHLOUF, M. T. H.; ABU-ZIED, B. M.; MANSOURE, T. H. Effect of calcination 
temperature on the H2O2 decomposition activity of nano-crystalline Co3O4 prepared by 
combustion method. Applied Surface Science. No prelo. Disponível em:<http://ac.els-
cdn.com/S0169433213003942/1-s2.0-S0169433213003942-main.pdf?_tid=f1a05938-
91c5-11e2-90d7-
00000aab0f26&acdnat=1363829192_92056b5a9450bb4a2cb919e4b7028b89>.  Acesso 
em: 17 de mar. 2013. 

MAMBRIM FILHO, O. Estudos cinéticos das reações de compostos modelos de 
lignina com peróxido de hidrogênio. 1999. 140 f. Tese (Doutorado em Ciências) –
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1999. 

MARKEE, T.; PRIHODA, K. Standard operating procedure for Analyzing 
Hydrogen Peroxide Concentrations in Water. [S.l.]: Procedure No: 
GSI/SOP/BS/RA/C/7, 2009. 

MATOS, J. R. Introdução a Análise Térmica e Termogravimetria. [Projeção visual]. 
[2010]. 120 diapositivos: color. Congresso VII CBRATEC. 



110 

 

MCENANEY, M. et al. Tailored Porous Materials. Chemistry of  Materials, v. 11, p. 
2633–2656, 1999. Disponível 
em:<http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/cm9805929>. Acesso em: 26 de out. 2008. 

MENDHAM, J. et al. Vogel – Análise Química Quantitativa. 6.ed. Rio de Janeiro: 
LTC Editora, 2002. 

MERCURI, L P.; MATOS, J. R.; JARONIEC, M. Improved thermogravimetric 
determination of the specific surface area for cerium-incorporated MCM-41 materials. 
Journal of Alloys and Compounds, v. 344, p. 190–194, 2002. Disponível em: 
<http://ac.els-cdn.com/S0925838802003389/1-s2.0-S0925838802003389-
main.pdf?_tid=1676bc10-7bdd-11e2-bda5-
00000aacb35f&acdnat=1361420207_87efd55c38dc679b036158cec82d9f4b>. Acesso 
em: 09 de nov. 2009. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). 2011. Resolução N° 2914. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html>. 
Acesso em: 10 Jan. 2012. 

MORAIS, L. A. Avaliação da remoção de hidrocarbonetros aromáticos (BTEX) em 
águas utilizando materiais nanoestruturados do tipo Ti-MCM-41 . 2012. 116 f. 
Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal, 2012. 

NEAMAN, A. et al. Improved methods for selective dissolution of Mn oxides: 
Applications for studying trace element associations. Applied Geochemistry, v. 19, p. 
973–979, 2004. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0883292703002324/1-s2.0-
S0883292703002324-main.pdf?_tid=81a5b410-7bd7-11e2-b9e9-
00000aab0f6c&acdnat=1361417809_ea28eb28b4d699f71b7ea2a92e894bc2>. Acesso 
em: 06 de maio 2009. 

NEIMARK, A. V.; SING, K. S.; THOMMES, W. M. Characterization of solid 
catalysts. G. Ertl, H. Knozinger, F. Schuth, J . Weitkamp (Editores). In: Handbook of 
Heterogeneous Catalysis. Alemanha: VCH A Wiley company, 1997. 

PARIDA, K. M.; DASH, S. S. Manganese containing MCM-41: Synthesis, 
characterization and catalytic activity in the oxidation of ethylbenzene. Journal of 
Molecular Catalysis A, v. 306, p. 54–61, 2009. Disponível em: <ttp://ac.els-
cdn.com/S1381116909000831/1-s2.0-S1381116909000831-main.pdf?_tid=39a61f90-
7bde-11e2-92ac-
00000aab0f6b&acdnat=1361420695_583ace3b2a72c6977cacd1653034fa5e>. Acesso 
em: 03 de ago. 2012. 

PÂRVULESCU, V.; SU, B. L. Preparation, characterization, stability and catalytic 
reactivity of the 3d transition metals incorporated MCM-41 molecular sieves. Studies 
in Surface Science and Catalysis, v. 142, p. 1403-1410, 2002. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167299102803068>. Acesso em: 



111 

 

17 de mar. 2013. 

PEREIRA, W. S.; FREIRE, R. S. Ferro zero: uma nova abordagem para o tratamento de 
águas contaminadas com compostos orgânicos poluentes, Química Nova, v. 28, n. 1, p. 
130-136, 2005. Disponível 
em:<http://quimicanova.sbq.org.br/qn/qnol/2005/vol28n1/21-DV04091.pdf>. Acesso 
em: 05 de out. 2012. 

PETRI, et al. Fundamentals of ISCO using Hydrogen Peroxide. In: SIEGRIST, R. L.; 
CRIMI, M.; SIMPKIN, T. J. (Org.). Situ chemical oxidation for groundwater 
remediation. Nova Iorque: Springer, 2011. cap. 2. 

PIGNATELLO, J. J. Dark and photoassisted Fe3+-catalyzed degradation of 
chlorophenoxy herbicides by hydrogen peroxide. Environmental Science & 
Technology, v. 26, p. 944–951, 1992. Disponível em: 
<http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es00029a012>. Acesso em: 30 de jun. 2011. 

PIGNATELLO, J. J.; BAEHR, K. Ferric complexes as catalysts for "Fenton" 
degradation of 2,4-D and metolachlor in soil. Journal of Environmental Quality , v. 
23, p. 365–370, 1994. Disponível em: 
<https://www.crops.org/publications/jeq/abstracts/23/2/JEQ0230020365?access=0&vie
w=pdf>. Acesso em: 14 de jul. 2010. 

PITTMAN, C.U.; HE, J. Dechlorination of PCBs, CAHs, herbicides and pesticides neat 
and in soils at 25_C using Na/NH3. Journal of Hazardous Materials, v. 92, p. 51–62, 
2002. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0304389401003727/1-s2.0-
S0304389401003727-main.pdf?_tid=136bc464-7bdf-11e2-b23c-
00000aab0f26&acdnat=1361421061_0e3fb95d6f34d7e2f05c141d3a6f2742>. Acesso 
em: 05 de jul. 2010. 

POPOVA, M. et al. Toluene oxidation on titanium- and iron-modified MCM-41 
materials. Journal of Hazardous Materials, v. 168, p.  226–232, 2009. Disponível em: 
<http://ac.els-cdn.com/S0304389409002143/1-s2.0-S0304389409002143-
main.pdf?_tid=432fb1f6-7bdf-11e2-a0bc-
00000aacb362&acdnat=1361421141_cf57417aa81a5c84b90ee518f4a63cf1>. Acesso 
em: 15 de abr. 2010. 

QI, F.; CHU, W.; XU, B. Catalytic degradation of caffeine in aqueous solutions by 
cobalt-MCM41 activation of peroxymonosulfate. Applied Catalysis B: 
Environmental, v. 134– 135, p. 324– 332, 2013. Disponível em:<http://ac.els-
cdn.com/S0926337313000581/1-s2.0-S0926337313000581-main.pdf?_tid=642a2d7a-
94ba-11e2-8701-
00000aab0f6b&acdnat=1364154085_2e934a633100c7bf6a848655076bae46>. Acesso 
em: 17 de mar. 2013. 

REYNOLDS, G. et al. Aqueous ozonation of pesticides: a review. Ozone: Science & 
Engineering Journal, v. 11, p. 339-382, 1989. Disponível em: 



112 

 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01919518908552447#preview>. Acesso 
em: 26 de mar. 2010. 

RODRIGUEZ, M. L. et al. Rate equation for the degradation of nitrobenzene by 
‘Fenton-like’ reagent. Advances in Environmental Research, v. 7, p. 583–595, 2003. 
Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S1093019102000242/1-s2.0-
S1093019102000242-main.pdf?_tid=b7923f28-7bdf-11e2-803a-
00000aab0f26&acdnat=1361421336_b69d8815081ab3ac983d2a830f6ff68f>. Acesso 
em: 14 de jun. 2009. 

RUSH, J. D.; BIELSKI, B. H. J. Pulse radiolysis studies of alkaline Fe(III) and Fe(VI) 
solutions. Observation of transient iron complexes with intermediate oxidation states. 
Journal of the American Chemical Society, v. 108, p. 523–525, 1986. Disponível em: 
<http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ja00263a037>. Acesso em: 01 de fev. 2009. 

SALATI, E.; LEMOS, H. M.; SALATI, E. Água e o desenvolvimento sustentável. In: 
REBOUÇAS, A.C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J.G. (Ed.). Águas doces no Brasil: capital 
ecológico, uso e conservação. São Paulo: Escrituras, 1999. p. 39-64. 

SAYARI, A.; HAMOUDI, S.; YANG, Y. Applications of pore-expanded mesoporous 
silica. 1. Removal of heavy metal cations and organic pollutants from wastewater. 
Chemistry of Materials, v. 17, p. 212-216, 2005. Disponível em: 
<http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/cm048393e>. Acesso em: 04 de jan. 2010. 

SCOTT, J. P.; OLLIS, D. F. Integration of chemical and biological oxidation processes 
for water treatment: review and recommendations. Environmental Progress, v. 14, p. 
88-102, 1995. Disponível em: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ep.670140212/pdf>.  Acesso em: 27 de jan. 
2010. 

SELVARAJ, M.; KAWI, S. Direct synthesis and catalytic performance of ultralarge 
pore GaSBA-15 mesoporous molecular sieves with high gallium content. Catalysis 
Today, v. 131, p. 82–89, 2008. Disponível em:<http://ac.els-
cdn.com/S0920586107006086/1-s2.0-S0920586107006086-main.pdf?_tid=00c896d8-
7b95-11e2-a0bc-
00000aacb362&acdnat=1361389246_e26f9ae0ffc9b22f8f04e63bace6b68f>. Acesso 
em: 03 de jun. 2010. 

SILVA, A.O.S. Síntese e Caracterização de Catalisadores de Ferro e Cobalto 
Suportados nas Zeólitas HZSM-12 e HZSM-5 para a Conversão de Gás de Síntese 
em Hidrocarbonetos. 2004. 229 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal/RN, 2004. 

SING, K. S. W. et al. Reporting physisorption data for gas/solid systems with special 
reference to the determination of surface area and porosity. Pure and Applied 
Chemistry, v. 57, p. 603-619, 1985. Disponível em: 



113 

 

<http://pac.iupac.org/publications/pac/pdf/1985/pdf/5704x0603.pdf>. Acesso em: 12 de 
out. 2011. 

SIQUEIRA, J. L. D.; SILVA FILHO, L. L. Branqueamento de polpa kraft de 
eucalipto - o papel do peróxido de hidrogênio. Disponível em: 
<http://www.eucalyptus.com.br/icep01/dutra_siqueira.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2012. 

SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de Química Analítica. São Paulo: Cengage 
Learning. 2008. 

SMITH, B. A.; TEEL, A. L., WATTS, R. J. Identification of the reactive oxygen 
species responsible for carbon tetrachloride degradation in modified Fenton’s systems. 
Environmental Science & Technology, v. 38, p. 5465–5469, 2004. Disponível em: 
<http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/es0352754>. Acesso em: 29 de ago. 2011. 

SONG, D.; LI, J. Effect of catalyst pore size on the catalytic performance of silica 
supported cobalt Fischer–Tropsch catalysts. Journal of  Molecular Catalysis A, v. 
247, p. 206-212, 2006. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S1381116905007831/1-
s2.0-S1381116905007831-main.pdf?_tid=91addcf0-9196-11e2-9368-
00000aab0f6c&acdnat=1363808845_5bae09343445b83718d50343ba917d81>. Acesso 
em: 17 de mar. 2013. 

SOUSA, B. V. Desenvolvimento de catalisadores (Co/MCM-41) destinados a 
reação de Fischer-Tropsch. 2009. 162 f. Tese (Doutorado Engenharia de Processos e 
de Recursos Humanos da ANP) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina 
Grande, 2009. 

SOUZA, M. J. B. Desenvolvimento de catalisadores de cobalto e molibdênio 
suportados em materiais tipo MCM-41 para a hidrodessulfurização de frações de 
petróleo. 2005. 222 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2005. 

SOUZA, M. J. B. et al. Kinetic study of template removal of MCM-41 nanostructured 
material. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, v. 75, p. 693-698, 2004. 
Disponível em: 
<http://download.springer.com/static/pdf/286/art%253A10.1023%252FB%253AJTAN.
0000027164.04415.7a.pdf?auth66=1362597527_4e04d248c1fa130dd4280e10fb452ebe
&ext=.pdf>. Acesso em: 22 de dez. 2009. 

STUCKY, G. D.; SCOTT, B. J.; WIRNSBERGER, G. Mesoporous and mesostructured 
materials for optical applications. Chemistry of Materials, v. 13, p. 3140-3150, 2001. 
Disponível em:<http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/cm0110730>. Acesso em: 26 
de out. 2010. 

SZEGEDI, A. et al. Cobalt-containing mesoporous silicas – Preparation, 
characterization and catalytic activity in toluene hydrogenation. Applied Catalysis A, 
v. 338, p. 44–51, 2008. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/S0926860X07007387/1-



114 

 

s2.0-S0926860X07007387-main.pdf?_tid=0f10f374-7bd7-11e2-8200-
00000aacb35e&acdnat=1361417617_289888d49742e48b34f4bf6146113c2a>. Acesso 
em: 17 de dez. 2012. 

SZEGEDI, A; POPOVA, M.; MINCHEV, C. Catalytic activity of Co/MCM-41 and 
Co/SBA-15 materials in toluene oxidation. Journal of Materials Science, v. 44, p. 
6710–6716, 2009. Disponível em: 
<http://download.springer.com/static/pdf/531/art%253A10.1007%252Fs10853-009-
3600-y.pdf?auth66=1362747529_e30bb632d25342e8dbd372bdaece09e5&ext=.pdf>. 
Acesso em: 06 de jun. 2012. 

TAI, C.; JIANG, G. Dechlorination and destruction of 2,4,6-trichlorophenol and 
pentachlorophenol using hydrogen peroxide as the oxidant catalyzed by molybdate ions 
under basic condition. Chemosphere, v. 59, p. 321–326, 2005. Disponível em: 
<http://ac.els-cdn.com/S0045653504009786/1-s2.0-S0045653504009786-
main.pdf?_tid=589d6be0-7be0-11e2-86bc-
00000aab0f02&acdnat=1361421606_9b5b3711c0f4f0be841f59d0299f7336>. Acesso 
em: 17 de nov. 2011. 

TARR, M. A. Fenton and modified fenton methods for pollutant degradation. In: 
TARR, M. A. (Org.). Chemical degradation methods for wastes and pollutants 
environmental and industrial applications –Environmental and Industrial 
Applications. New Orleans: Marcel Dekker, 2003.   

TEEL, A. L.; WATTS, R. J. Degradation of carbon tetrachloride by modified Fenton’s 
reagent. Journal of Hazardous Materials, v. 94, p. 179–189, 2002. Disponível em: 
<http://ac.els-cdn.com/S0304389402000687/1-s2.0-S0304389402000687-
main.pdf?_tid=ae856dac-7c29-11e2-a26e-
00000aacb361&acdnat=1361453103_fa5df798afe459f694dc8f8572fa9e53>. Acesso 
em: 08 de set. 2010. 

THERMO SCIENTIFIC. ChromQuest. Versão 4.2.34. Software, 2009. 

VARIAN. Curso básico de cromatografia em fase gasosa. [Projeção visual]. 104 
diapositivos: color. Disponível em: 
<http://xa.yimg.com/kq/groups/21784460/208750140/name/cromatografia_gasosa2.pdf
>. Acesso em: 12 de mar. 2012. 

WANG, C. et al. synthesis, characterization, and catalytic performance of highly 
dispersed Co-SBA-15. The Journal of Physical Chemistry C, v. 113, p. 14863-14871, 
2009. Disponível em:<http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/jp901823v>. Acesso em: 
11 de abr. 2010. 

WATTS, R. J. et al. Treatment of pentachlorophenol-contaminated soils using Fenton’s 
reagent. Hazardous and Hazardous Materials, v. 7, p. 335–345, 1990. Disponível em: 
<http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/hwm.1990.7.335>. Acesso em: 05 de jun. 



115 

 

2012. 

WATTS, R. J. Hydrogen peroxide for physicochemically degrading petroleum-
contaminated soils. Remediation, v. 2, p. 413–425, 1992. Disponível em: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rem.3440020407/pdf>. Acesso em: 18 de 
abr. 2008. 

WATTS, R. J.; HOWSAWKENG. J.; TEEL, A. L. Destruction of a carbon tetrachloride 
dense nonaqueous phase liquid by modified Fenton’s reagent. Journal of 
Environmental Engineering, v. 131, p. 1114–1119, 2005. Disponível em: 
<http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%290733-
9372%282005%29131%3A7%281114%29>. Acesso em: 24 de maio 2009. 

WATTS, R. J.; TEEL, A. L. Chemistry of modified Fenton’s reagent (catalyzed H2O2 
propagations-CHP) for in situ soil and groundwater remediation. Journal of 
Environmental Engineering and Science, v. 131, p. 612–622, 2005. Disponível em: 
<http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%290733-
9372%282005%29131%3A4%28612%29?journalCode=joeedu>. Acesso em: 31de dez. 
2009. 

WATTS, R. J.; UDELL, M. D.; LEUNG, S. W. Treatment of Contaminated Soils Using 
Catalyzed Hydrogen Peroxide. In: First International Symposium: Chemical Oxidation: 
Technology for the Nineties. 1991b, Nashville. Anais… USA: Technomic Publishing, 
Lancaster, 1991, p. 37–50.  

WATTS, R. J; SMITH, B. R; MILLER, G. C. Catalyzed hydrogen peroxide treatment 
of octachlorodibenzo-p-dioxin (OCDD) in surface soils. Chemosphere, v. 23, p. 949–
955, 1991. Disponível em:<http://ac.els-cdn.com/004565359190099Y/1-s2.0-
004565359190099Y-main.pdf?_tid=99eaae64-7be0-11e2-8275-
00000aacb35e&acdnat=1361421716_0a8b3724c915052eb8ee521541fc6dbe>. Acesso 
em: 22 de set. 2009. 

YAMAMOTO, Y. et al. Ozonation of organic compounds. Journal of Organic 
Chemistry, v. 44, p. 2137-2142, 1979. Disponível em: 
<http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jo01327a021>. Acesso em: 09 de dez. 2011. 

YUE, P. L. Modelling of kinetics and reactor for the water purification by 
Photooxidation. Chemical Engineering Science, v. 48, p. 1-11, 1993. Disponível em: 
<http://ac.els-cdn.com/000925099380278X/1-s2.0-000925099380278X-
main.pdf?_tid=f3f65d7e-7c33-11e2-9670-
00000aab0f26&acdnat=1361457521_81dc1002d19c308f29f6362847c0bf66>. Acesso 
em: 03 de jan. 2009. 

ZHAO, D. et al. Nonionic triblock and star diblock copolymer and oligomeric surfactant 
syntheses of highly ordered, hydrothermally stable, mesoporous silica structures. 
Journal of the American Chemical Society, v. 120, p. 6024-6036, 1998b. Disponível 



116 

 

em:<http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/ja974025i>. Acesso em: 17 de jan. 2009. 

ZHAO, D. et al. Triblock copolymer syntheses of mesoporous silica with periodic 50 to 
300 angstrom pores. Science, v. 279, p. 548-552, 1998a. Disponível em: 
<www.engineering.ucsb.edu/~ceweb/.../25.pdf>. Acesso em: 17 de jan. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

APÊNDICE A – Figuras dos experimentos denominados “brancos” para o tolueno, etilbenzeno, 

m+p-xilenos e o-xileno. 

 

 

Tolueno (100,0 µg/L) a 60 °C nos pH = 1,5; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 e 12,0. 
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Etilbenzeno (100,0 µg/L) a 60 °C nos pH = 1,5; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 e 12,0. 

 

m+p-xilenos (100,0 µg/L) a 60 °C nos pH = 1,5; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 e 12,0. 
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o-xileno (100,0 µg/L) a 60 °C nos pH = 1,5; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0 e 12,0. 
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APÊNDICE B – Resultados dos testes catalíticos para a remoção de etilbenzeno, m+p-xilenos e     

o-xileno nos pH: A=1,5; B=3,0; C=5,0; D=7,0; E=10,0; F=12,0. 
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APÊNDICE C – Remoção (%) dos compostos etilbenzeno, m+p-xilenos e o-xileno após cinco 

horas de reação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17 – Remoção (%) de etilbenzeno após cinco horas de reação. 

Meio reacional 

pH 
Etilbenzeno+      

MCM-41+H2O2 
Etilbenzeno+ 

H2O2 
Etilbenzeno+   
Co(II)+H2O2 

Etilbenzeno+              
Co-MCM-41+H2O2 

1,5 15,53 38,10 46,39 41,02 

3,0 39,68 61,80 49,25 60,63 

5,0 37,34 58,46 73,25 63,23 

7,0 70,47 58,55 67,24 76,27 

10,0 73,84 78,82 44,95 67,46 

12,0 62,75 65,27 49,71 82,32 

Tabela 18 – Remoção (%) de tolueno após cinco horas de reação. 

Meio reacional 

pH 
Tolueno+      

MCM-41+H2O2 
Tolueno+ 

H2O2 
Tolueno+   

Co(II)+H2O2 
Tolueno+              

Co-MCM-41+H2O2 
1,5 11,17 31,37 41,74 39,01 

3,0 37,81 58,75 46,54 63,12 

5,0 45,32 59,34 74,91 65,66 

7,0 75,30 60,67 68,17 78,56 

10,0 76,29 81,36 44,26 68,74 

12,0 63,81 65,55 50,27 83,14 
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Tabela 19 – Remoção (%) de m+p-xilenos após cinco horas de reação. 

Meio reacional 

pH 
m+p-xilenos+      

MCM-41+H2O2 
m+p-xilenos+ 

H2O2 
m+p-xilenos+   
Co(II)+H2O2 

m+p-xilenos+              
Co-MCM-41+H2O2 

1,5 37,78 60,12 80,94 70,45 

3,0 61,06 109,55 83,77 121,14 

5,0 79,53 64,80 145,45 127,48 

7,0 142,05 117,86 132,91 153,21 

10,0 147,45 104,24 88,39 135,78 

12,0 123,42 128,98 97,35 164,80 

Tabela 20 – Remoção (%) de o-xileno após cinco horas de reação. 

Meio reacional 

pH 
o-xileno+      

MCM-41+H2O2 
o-xileno+ 

H2O2 
o-xileno+   

Co(II)+H2O2 
o-xileno+              

Co-MCM-41+H2O2 
1,5 9,77 29,00 39,32 33,93 

3,0 33,01 52,69 42,36 60,43 

5,0 48,73 57,66 74,80 62,42 

7,0 76,16 61,39 66,32 75,65 

10,0 75,69 80,30 42,18 66,29 

12,0 62,93 64,61 46,48 81,76 
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