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RESUMO 

 

 O presente estudo descreve o desempenho catalítico da ferrita de cobalto suportada 

no MCM-41 para a desidrogenação oxidativa de etilbenzeno e avalia o papel do CO2 na 

superfície do catalisador durante a reação usando dados experimentais e cálculos teóricos 

utilizando a teoria do funcional de densidade (DFT). Um mecanismo foi descrito indicando o 

papel dos sítios ácido-base de O-2-Fe3+-O2-e O-2-Co2+-O2-presentes nas posições tetraédrica e 

octaédrica da estrutura da ferrita de cobalto. Os sólidos foram caracterizados por difração de 

raios X (DRX), espectroscopia Raman (ER), espectroscopia Mössbauer (EM), espectroscopia 

de fotoelétrons de raios-X (XPS), magnetometria de amostra vibrante (VSM), redução a 

temperatura programada (H2-TPR), adsorção química de NO e piridina, seguida de análise de 

infravermelho (FTIR), dessorção de CO2 a temperatura programada (TPD-CO2), fisissorção de 

N2 e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os resultados de DRX, ER, EM e VSM, 

antes e após testes catalíticos, confirmaram a formação de ferrita de cobalto parcialmente 

invertida e mostraram o papel do CO2 na reativação dos sítios ácido-base durante o ciclo 

catalítico, observando que a fase da ferrita de cobalto foi mantida quando a reação foi realizada 

na presença de CO2 e reduzida nos testes sem CO2. As isotermas de N2, DRX de ângulo baixo 

e imagens de MET mostraram a formação do suporte MCM-41. Os testes catalíticos 

demonstraram que o CO2 é essencial para obter bons valores de conversão de etilbenzeno e que 

a ferrita de cobalto é mais ativa e estável do que o catalisador de hematita tradicional. Análises 

termogravimétricas mostraram que o CO2 favorece a oxidação do carbono depositado durante 

a reação. Os resultados de TPD-CO2 e FTIR-CO2 indicaram a presença de sítios básicos fracos 

e a adsorção preferencial de CO2 como bicarbonato. O ciclo catalítico proposto, através de uma 

abordagem teórica (DFT), mostra que a adsorção do etilbenzeno ocorre preferencialmente nos 

sítios octaédricos O-2-Fe3+-O2- em comparação aos sítios O-2-Co2+-O2-, devido a uma maior 

acidez dos sítios de ferro em comparação aos de cobalto na superfície do espinélio, 

evidenciando o papel do CO2 em regenerar os oxigênios da rede e a fase do ferro na estutura do 

espinélio. Através da abordagem das superfícies de potencial eletrostático complementar, a 

adsorção do etilbenzeno ocorre preferencialmente nos sítios de FeOX (x > 4) mais externos 

(ácido de Lewis) e a reação de desidrogenação ocorre predominantemente no oxigênio ligado 

ao ferro (base de Lewis). 

 

Palavras-chave: desidrogenação oxidativa, etilbenzeno, ferrita de cobalto, papel do CO2, 

mecanismo catalítico. 



  

 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study describes the catalytic performance of cobalt ferrite supported on MCM-41 

for the oxidative dehydrogenation of ethylbenzene and evaluates the role of CO 2 on the surface 

of the catalyst during the reaction using experimental data and density functional theory (DFT) 

calculations. A mechanism has been described indicating the role of the O-2-Fe3+-O2- and O-2-

Co2+-O2- acid-base sites present in the tetrahedral and octahedral positions of the cobalt ferrite 

structure. The solids were characterized by X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy (RS), 

Mössbauer spectroscopy (MS), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), vibration-sample 

magnetometry (VSM), temperature-programmed reduction (H2-TPR), chemical adsorption of 

NO and pyridine followed by infrared (FTIR) analysis, temperature-programmed desorption of 

CO2 (TPD-CO2), N2 physisorption and transmission electron microscopy (TEM). The results 

of XRD, RS, MS and VSM, before and after catalytic tests, confirmed the formation of partially 

inverted cobalt ferrite and showed the role of CO2 in the reactivation of the acid-base sites 

during the catalytic cycle, observing that the ferrite phase of cobalt was maintained when the 

reaction was carried out in the presence of CO2 and reduced in the tests without CO2. N2 

isotherms, low angle XRDs and TEM images showed the formation of MCM-41 support. The 

catalytic tests showed that CO2 is essential to obtain good conversion values of ethylbenzene 

and that cobalt ferrite is more active and stable than the traditional hematite catalyst. 

Thermogravimetric analyzes showed that CO2 favors the oxidation of deposited carbon during 

the reaction. The results of TPD-CO2 and FTIR-CO2 indicated the presence of weak basic sites 

and the preferential adsorption of CO2 as carbonate and bicarbonate bridges. The proposed 

catalytic cycle, through a theoretical approach (DFT), shows that the adsorption of ethylbenzene 

occurs preferentially at the octahedral sites O-2-Fe3+-O2- - compared to the O-2-Co2+-O2- sites, 

due to to a higher acidity of the iron sites compared to cobalt on the surface of the spinel, 

evidencing the role of CO2 in regenerating lattice oxygen and the iron phase of the spinel. By 

approaching the surfaces of complementary electrostatic potential, the adsorption of 

ethylbenzene occurs preferentially at the outermost FeOX (x> 4) sites (Lewis acid) and the 

dehydrogenation reaction occurs predominantly in the oxygens bound to iron (Lewis base). 

 

Keywords: oxidative dehydrogenation, ethylbenzene, cobalt ferrite, CO2 role, catalytic 

mechanism. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A desidrogenação catalítica do etilbenzeno é o processo industrial mais aplicado na 

produção de estireno, que é o precursor para a produção de polímeros, incluindo o poliestireno 

e a borracha de estireno-butadieno (SANZ et al., 2015). Nas indústrias, esta reação é geralmente 

conduzida sobre catalisadores à base de óxido de ferro com excesso de vapor a alta temperatura 

(processo endotérmico) (ZHANG et al., 2015).  

Vários estudos vêm sendo realizados utilizando sólidos contendo Fe2O3 como o 

principal sítio ativo (SCHULE et al., 2005; RAMOS et al., 2008; BRAGA et al. 2009). No 

entanto, existem diversos problemas associados ao processo comercial relacionado ao uso de 

vapor superaquecido e aos sítios de Fe2O3. A geração de vapor proporciona uma grande perda 

de energia, assim como a conversão de equilíbrio é baixa mesmo em altas temperaturas de 

reação (WANG et al., 2017). Além disso, apesar do catalisador comercial à base de Fe2O3 

apresentar interessante atividade e seletividade, além de baixo custo, o sólido apresenta 

estabilidade muito baixa acarretando na sua desativação durante a reação. A desativação é 

principalmente devido à redução de Fe3 + (principal sítio) e deposição de coque, conduzindo ao 

bloqueio dos sítios ativos (BRAGA et al., 2009-b). 

Frequentes pesquisas são realizadas a fim de encontrar processos alternativos para 

reação na presença do vapor d’água e sítios ativos mais resistentes à atmosfera redutora em 

comparação com a hematita (LI et al., 2015; MADDULURI et al., 2018; JI et al., 2013; 

WATANABE et al., 2013; WATANABE; SAITO, 2015). A substituição de H2O (g) por CO2 

(g) como oxidante fraco durante a desidrogenação oxidativa do etilbenzeno é uma alternativa 

interessante, pois reduz o gasto energético e gera valor comercial para o CO2, um dos principais 

causadores do efeito estufa (LI et al., 2015). 

Materiais com alta estabilidade estrutural, como as peroviskitas e estruturas de 

espinélios, possuem maior estabilidade catalítica, minimizando a desativação por mudança de 

fase e deposição de carbono em comparação com a hematita convencional sob reação em 

condições extremas tais como altas temperaturas e elevada carga de reagentes (MADDULURI 

et al., 2018; JI et al., 2013; WATANABE et al., 2013; WATANABE; SAITO, 2015). Madduluri 

et. al. (2018) sintetizaram catalisadores à base de espinélio de MgAl2O4 e aplicaram na 

desidrogenação oxidativa do etilbenzeno. Foi confirmado que a presença da fase espinélio e o 

efeito sinérgico com o ferro mostraram propriedades catalíticas promissoras em comparação 

com o catalisador clássico de Fe2O3 (MADDULURI et al., 2018). Ji et. al. (2013) apresentaram 
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a síntese do catalisador espinélio MgAl2O4 impregnado com Fe para desidrogenação de 

etilbenzeno na presença de CO2. Os resultados mostraram que o desempenho catalítico de Fe3+ 

em espinélio é superior ao tradicional α-Fe2O3, e o efeito sinérgico entre Fe2 + e Fe3+ aumenta a 

atividade catalítica.  

Watanabe et al.(2013) prepararam La0.8Ba0.2Fe0.4Mn0.6O3 − γ óxido à base de peroviskita. 

Os resultados indicaram que este tipo de sólido é altamente resistente às condições de reação e, 

consequentemente, apresentou atividade e estabilidade altas para a desidrogenação do 

etilbenzeno, produzindo estireno como principal produto. Watanabe et al. (2015) mostraram 

que o sólido à base de perovskita BaFe0.02Zr0.98O3 apresentou maior rendimento de estireno que 

o catalisador clássico de Fe2O3-K, confirmando a alta estabilidade da estrutura de peroviskitas. 

As ferritas do tipo espinélio (MFe2O4) são estruturas que possuem Fe3 + e oxigênio de 

rede como os principais sítios para desidrogenação oxidativa do etilbenzeno, têm alta 

estabilidade estrutural e apresentam estrutura relativamente mais simples e de fácil controle 

estequiométrico em comparação com perovskitas à base de ferro. Fe3+ e M2+ podem ocupar 

posições tetraédricas e octaédricas na rede cristalina, dependendo se as ferritas espinélio são 

classificadas como estrutura espinélica normal ou invertida. No caso do espinélio normal, todo 

íon metálico divalente (M2 +) ocupa inteiramente os sítios tetraédricos e todo íon ferro trivalente 

(Fe3+) ocupa totalmente os sítios octaédricos, enquanto no espinélio invertido o íon metálico 

divalente (M2 +) ocupa totalmente os sítios octaédricos (B) e os íons de ferro trivalente (Fe3 +) 

são igualmente distribuídos entre os sítios tetraédrico (A) e octaédrico (B) (PRASAD et al., 

2018). Especificamente, a ferrita de cobalto pode ser espinélio totalmente invertido ou 

parcialmente invertido dependendo da substituição de cátions, que está diretamente relacionada 

às condições de síntese. A distribuição de cátions entre Co2 + e Fe3 + sobre os sítios A e B 

influencia as propriedades físicas da estrutura de CoFe2O4 e, consequentemente, terá um efeito 

nas propriedades catalíticas (HUTAMANINGTYASA et al., 2016).  

A descrição das ferritas como um catalisador para a desidrogenação oxidativa do 

etilbenzeno é raramente encontrada na literatura (MATHEW et al., 2003; BRAGA et al., 2011). 

Os poucos estudos experimentais não detalham a química da superfície envolvida no ciclo 

catalítico. Uma proposta mecanística que leva em conta a etapa de adsorção do etilbenzeno nos 

sítios tetraédricos e/ou octaédricos da ferrita, indicando os sítios de adsorção de etilbenzeno 

preferenciais, permanece um campo de pesquisa em aberto.  

A forma das partículas de espinélio, ou a exposição de superfícies selecionadas, são 

moduladas pelas condições de síntese adotadas (BAO et al., 2009; LOPES-MORIYAMA et al., 
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2014). Alguns estudos mostraram que as superfícies de espinélios cúbicos são 

termodinamicamente mais estáveis, e consequentemente são os mais representativos para a 

modelagem teórica de muitos sistemas AB2O4 (HAJIYANI; PENTCHEVA, 2018; SHI et al., 

2018). Neste contexto, cálculos de princípios fundamentais baseados na teoria funcional da 

densidade (DFT) podem fornecer informações valiosas a respeito da atividade catalítica de 

sólidos contendo CoFe2O4, como principais sítios ativos, pelo papel de cada cátion na estrutura 

eletrônica da superfície do espinélio.  

Além disso, é importante mencionar que as propriedades físico-químicas do suporte 

afetam diretamente o desempenho catalítico para a desidrogenação oxidativa do etilbenzeno 

utilizando sólidos à base de ferro (BRAGA et al., 2009). Entre os diferentes suportes, o MCM-

41 é o membro mais bem estudado da família de materiais mesoestruturados M41S, que 

apresenta alta área superficial, canais cilíndricos bem ordenados com arranjo hexagonal e 

tamanhos de poros uniformes controláveis de 2 a 10 nm (QUIAO et al., 2009).  Poucos estudos 

mostram a desidrogenação do etilbenzeno usando hematita dispersa em MCM-41 (WONG et 

al., 2000; QUIAO et al., 2009; BATISTA et al., 2010). Dentro do nosso levantamento 

bibliográfico, foi constatado que esta é a primeira investigação sobre o CoFe2O4 disperso no 

suporte MCM-41 como catalisadores da desidrogenação oxidativa do etilbenzeno na presença 

de dióxido de carbono. 

Diante de alguns estudos referentes aos gases utilizados como oxidantes fracos nas reações 

de desidrogenção de etilbenzeno, a importância do uso de dióxido de carbono fica evidenciada 

nos processos catalíticos em geral, devido a uma preocupação com o crescente aumento da 

emissão deste gás, principal responsável pelo efeito estufa, proveniente do alto consumo de 

combustíveis fósseis e à séria questão ambiental do aquecimento global (SHAKUN et al., 2012; 

YUAN et al., 2018). 

Particularmente, o dióxido de carbono tem sido estudado como oxidante fraco para a 

desidrogenação oxidativa de hidrocarbonetos (MUKHERJEEA et al., 2016). O ciclo catalítico 

é favorecido quando a reação é realizada na presença de CO2 como oxidante fraco devido a 

regeneração constante dos sítios ativos do catalisador pelo dióxido de carbono. O oxigênio da 

rede (sítio básico de Lewis) reage com H2 para formar H2O quando a reação de desidrogenação 

catalítica ocorre na ausência de CO2, levando a uma diminuição no desempenho catalítico 

devido à modificação dos principais sítios ativos (SUN et al., 2002; FAN et al., 2010; 

MUKHERJEEA et al., 2016). Por outro lado, a desidrogenação oxidativa na presença de CO2, 

mantém a oferta de oxigênio na rede e suprime a formação de H2, favorecendo a reação reversa 
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água-gás e consequentemente favorecendo o processo de desidrogenação (SUN et al., 2002; 

LIU et al. 2008 FAN et al., 2010; MUKHERJEEA et al., 2016). 

A utilização de CO2, como oxidante fraco para a desidrogenação oxidativa do etilbenzeno, 

apresenta diversas vantagens em comparação com outros oxidantes, como H2O(g) e O2(g). Os 

principais benefícios estão relacionados ao aumento na conversão catalítica, seletividade, 

estabilidade, minimização das limitações de equilíbrio termodinâmico, prevenção da oxidação 

de sítios ativos, aumento da vida útil do catalisador devido à menor deposição de coque (BURRI 

et al., 2006). 

Na literatura, há vários trabalhos que mostram o papel do CO2 na desidrogenação oxidativa 

do etilbenzeno usando catalisador à base de óxido de ferro. A maioria dos estudos indica que o 

Fe3+ é a principal fase ativa, enquanto os menores estados de valência do ferro diminuem a 

atividade catalítica. Entretanto, a ação do CO2 na oxidação de Fe2+ para Fe3+ durante o ciclo de 

desidrogenação catalítica permanece um tema de pesquisa em aberto, pois alguns estudos 

mostram que o CO2 tem a capacidade de oxidar o Fe2+ restabelecendo o ciclo catalítico e outros 

trabalhos indicam que o CO2 não possui capacidade de reativar os sítios de óxido de ferro do 

catalisador (HE et al., 2011; WANG et al., 2014, KHATAMIAN et al., 2017). 

Desta forma, o presente estudo mostra a síntese de catalisadores CoFe2O4-MCM-41, a 

caracterização completa dos sólidos a fim de obter informações sobre as propriedades físico-

químicas da ferrita de cobalto (estrutura, superfície química, magnetismo, acidez-basicidade, 

textura, propriedades redox, morfologia) e o desempenho catalítico para a conversão de 

etilbenzeno em estireno na presença de CO2 comparando com o catalisador clássico à base de 

hematita. Um estudo mais aprofundado foi realizado em relação ao papel desempenhado pelo 

dióxido de carbono, como oxidante fraco, e ao papel dos sítios ácido-base representados por O-

2-Fe3+-O2- e O-2-Co2+-O2- presentes nas posições tetraédrica e octaédrica da estrutura da ferrita 

de cobalto, com auxílio do estudo computacional usando a teoria DFT (Density functional 

theory). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Sintetizar, caracterizar e avaliar as propriedades catalíticas de catalisadores 

heterogêneos contendo ferrita de cobalto suportado em MCM-41 na reação de desidrogenação 

oxidativa do etilbenzeno para produzir estireno na presença do CO2, avaliando o papel deste na 

superfície do catalisador durante o processo reacional. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Avaliar a influência das propriedades ácidas, básicas, estruturais, redox, magnéticas e 

morfológicas dos catalisadores sintetizados na reação de desidrogenação oxidativa do 

etilbenzeno; 

 

- Entender o papel do CO2 e dos sítios ácido-base designados como -2O-Fe3+-O2- e -2O-

Co2+-O2- presentes nas posições tetraédrica e octaédrica da estrutura de ferrita de cobalto 

durante o ciclo catalítico de desidrogenação oxidativa; 

 

- Propor um mecanismo de reação na superfície do catalisador. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Etilbenzeno 

 

3.1.1. Mercado Global do Etilbenzeno 

 

Etilbenzeno é um hidrocarboneto aromático, líquido, incolor, inflamável e está incluído 

na classificação de compostos orgânicos voláteis (VOC), aspecto que lhe caracteriza por ser 

muito prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Além disso, é bastante conhecido por 

fazer parte do maior grupo de contaminantes de água segundo a Agência Americana de Proteção 

Ambiental (EPA) cuja sigla representativa BTEX simboliza o conjunto dos compostos: 

benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno (NA et al., 2005; CHAMBERS et al., 2018). Por serem 

bastante voláteis, requerem maiores cuidados no uso e no tratamento, desde do controle da 

quantidade máxima a ser ingerida e/ou utilizada mesmo que diluídas em soluções de tintas, 

solventes e entre outros fins. 

Mais da metade do etilbenzeno do mundo é produzido e consumido pelos EUA, Japão, 

Coréia, China, Taiwan, e na China Continental (Figura 1). A produção e consumo de 

etilbenzeno estão crescendo continuamente principalmente na Ásia, que representa cerca de 

46% da capacidade global. A China, em 2013, tinha uma capacidade global de cerca de 7 

milhões de toneladas, sendo a maior do mundo e será o país que mais crescerá na previsão do 

etilbenzeno, com um aumento médio anual esperado de 8,6% entre 2017 e 2022 (IHS MARKIT, 

2018). 

 

Figura 1 - Porcentagens com regiões de maior capacidade global de produção de Etilbenzeno 

 

Fonte:IHS Markit, 2018 
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No Brasil, a maior empresa de produção de etilbenzeno é a VIDEOLAR-INNOVA S/A. 

Esta é responsável pela produção do monômero de estireno com cerca de 420 mil toneladas por 

ano, necessitando uma alta demanda de etilbenzeno (VIDEOLAR-INNOVA, 2018). 

A gasolina possui cerca de 2% em peso de etilbenzeno, e devido a instalações 

inadequadas de tanques em postos de combustíveis, muitas vezes ocorre contaminação das 

águas subterrâneas, evento conhecido como contaminação por BTEX. Ocorrem contaminações 

também através dos compostos voláteis da gasolina que no momento do abastecimento dos 

veículos acabam se dispersando na atmosfera ou dos acidentes com caminhões tanque 

(HELENO et al., 2010; BEZERRA et al., 2012). A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP) regulamenta a qualidade e os percentuais de BTEX da gasolina pela 

norma nº. 05/2001, onde a gasolina tipo C só poderá apresentar no máximo 1% (v/v) de benzeno 

e 45% compostos aromáticos (v/v).  

No Brasil, o Ministério da Saúde estabelece a quantidade máxima permitida para o 

benzeno em 5 µg/L, tolueno 0,17 mg/L, etilbenzeno 0,2 mg/L e xileno 0,3 mg/L em águas 

destinadas para o consumo humano, através da portaria nº 158 de 2004 (BRASIL, 2004). 

A exposição ao etilbenzeno pode ocasionar problemas graves de saúde. Por ser volátil, 

ele evapora facilmente quando diluído em compostos no qual a sociedade usa com frequência 

tais como vernizes, tintas de spray, adesivos, e também são muito expostos nos vapores de 

exaustão do carro, gasolina e fumaça do tabaco. Dependendo do nível de exposição a esse 

composto químico, o risco e os efeitos adversos em curto prazo podem acontecer, sendo os 

problemas respiratórios as piores consequências em termos de saúde. A exposição a longo prazo 

mostrou que a substância causa danos nos rins e no fígado (WANG et al., 2018). 

 

3.1.2. Processos de Obtenção do Etilbenzeno 

 

O mecanismo de reação envolvido na produção de etilbenzeno é baseado em várias 

etapas, sempre visando obter um processo econômico e vantajoso, que direcionam uma maior 

capacidade de formação do produto desejado, minimizando o consumo de energia (FOGLER, 

2006). As plantas de etilbenzeno e estireno são integradas,  visando o melhor aproveitamento 

energético devido a unidade de etilbenzeno ser exotérmica e a do estireno ser endotérmica 

(LUYBEN, 2011). 

A produção de etilbenzeno sintético funciona por alquilação de benzeno, tendo como 

agente de etilação mais comumente utilizado, o etileno. (Equação (1)). O etilbenzeno produzido 



  

 
 

20 
 

reage com etileno para formar polietilbenzenos (Equação(2)), tais como dietilbenzenos e 

trietilbenzenos. A transalquilação de EBs com benzeno é realizada para aumentar o rendimento 

de etilbenzeno (Equação (3)). O processo de alquilação envolvido na produção de etilbenzeno 

também resulta em uma quantidade em excesso de benzeno e compostos relacionados com 

benzeno. Estes compostos são alimentados de volta para o ciclo de produção através de agentes 

alquilantes.  

 

 

Na década de 1930, a alquilação com benzeno catalisada com AlCl3 foi o primeiro 

processo a ser desenvolvido, utilizando a catálise homogênea através do catalisador de Friedel-

Crafts (AlCl3-HCl) (SANDERS et al., 1953; PEREGO; INGALLINA, 2002). Foi conduzido 

em baixas razões molares benzeno:etileno e temperaturas amenas (160–250C). Processos 

usando catalisadores suportados atraíram a atenção das empresas UOP e Mobil-Badger por 

causa do efeitos corrosivos do catalisador AlCl3-HCl. Catalisadores à base de zeólita 

começaram a serem usadas nas décadas de 1960 e 1970, e continuam atualmente. Por exemplo, 

a zeólita ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil), catalisador altamente silicoso que tem a estrutura de 

MFI, caracterizada por uma unidade de construção pentosil, que pode ser agrupada em 

estruturas diferentes possuindo duas redes de canais interconectados, sendo uma delas canais 

retos e a outra sinusoidal. Essa estrutura é cristalina com cela unitária ortorrômbica formada 

pela união de 96 tetraedros do tipo TO4 (T = Si ou Al), podendo ter a simetria modificada 

dependendo das temperaturas de síntese, da troca iônica e da relação Si/Al utilizadas, as quais 
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podem proporcionar maior estabilidade térmica e permitir ajustes de quantidades e intensidades 

da acidez, sendo bastante eficaz na alquilação de benzeno em fase de vapor (VENUTO et al., 

1966; WANG, 1993). Em meados de 1990, a importância da adição de uma unidade de 

transalquilação na produção de etilbenzeno foi observada, já que aumentava o rendimento de 

etilbenzeno em cerca de 10% (WANG, 1993).   

A conversão do etileno diminui com o aumento da razão molar SiO2/Al2O3, mas a 

seletividade para os benzenos etilados e a estabilidade da estrutura ZSM-5 melhoraram 

significativamente. Isso ocorre porque a polimerização do etileno diminuiu devido à diminuição 

do número de sítios ativos resultantes a partir de maiores razões molares de SiO2/Al2O3 na 

zeólita do tipo ZSM-5 (YANG et al., 2002).  

A zeólita Y obteve ótimo rendimento na reação de alquilação de benzeno (ZHAO et al., 

2011). Essa é uma peneira molecular de faujasita com unidades estruturais que formam 

supercavidades que proporcionam espaços intercristalinos, um volume de poro maior, sítios 

mais ácidos localizados na superfície externa, maior atividade e melhor estabilidade (ZHAO et 

al., 2011). A zeólita β, descoberta por Wadlinger et al. (1967), é altamente ativa na alquilação 

de benzeno com etileno e proporciona maior conversão de etileno e seletividade de etilbenzeno 

que a zeólita Y (BELLUSSI et al., 1995; FORNI et al., 1995).  

A zeólita MWW, conhecida como MCM-22, mostra uma atividade comparável à da 

zeólita Y na alquilação de benzeno em fase líquida, mas é menos ativa que zeólita β. A 

vantagem da zeólita MCM-22 é que a seletividade ao etilbenzeno é maior do que a das zeólitas 

Y e β (PEREGO; INGALLINA, 2002).  

Além da reação de alquilação, outros estudos também mostram rotas alternativas de 

produção de etilbenzeno (CHANDAWAR et al., 1982; MAN et al., 2001; NIE et al., 2009; 

FAN et al., 2013; HERVYA; VILLOTA, 2018; ROOHI; RAJABI, 2018; TEIXEIRA et al., 

2018). Devido ao alto custo do etileno derivado do petróleo bruto, a alquilação de benzeno com 

etanol tem atraído muita atenção (CHANDAWAR et al., 1982). Contudo, água na matéria-

prima do bioetanol ou produzida na reação de alquilação provoca perda de sítios ativos do 

alumínio, levando ao baixo desempenho catalítico (CHANDAWAR et al., 1982; NIE et al., 

2009). 

A produção de etilbenzeno a partir de lignina proveniente da biomassa através do 

catalisador direcional Re-Y/HZSM-5 para despolimerização da lignina nos monômeros 

aromáticos, seguida pela alquilação seletiva de monômeros aromáticos fornece produção de 

material petroquímico básico e desenvolvimento de produtos químicos de alta qualidade (FAN 
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et al., 2013). Neste caso, segue a ideia das biorefinarias na qual o etilbenzeno é obtido a partir 

de um produto renovável.  

A oxidação do etilbenzeno com peróxido de hidrogênio e oxigênio molecular catalisado 

por cobalto e íons brometo em ácido acético produz uma mistura de hidroperóxido de 

etilbenzeno, acetofenona, 1-feniletanol e acetato de 1-feniletilo. Sendo estes compostos 

utilizados como precursores de inúmeras resinas e fragrâncias (MAN et al., 2001).  

O craqueamento térmico de etilbenzeno por pirólise na presença de carvão tem alto 

rendimento chegando a 85,8% de conversão, tendo como principais produtos: hidrogênio, 

dióxido de carbono, etileno, benzeno, estireno e tolueno (HERVYA; VILLOTA, 2018). 

Autoxidação de etilbenzeno (EB) em fase líquida a 1-fenil etil hidroperóxido (PEHP) 

com produção mundial superior a 5.106 toneladas anuais é outro hidrocarboneto interessante 

no processo de auto-oxidação. PEHP não é o alvo, mas um produto intermediário usado como 

um transportador de oxigênio na reação de epoxidação de propeno (ROOHI; RAJABI, 2018).  

A conversão do furano não substituído derivado de biomassa a aromáticos, 

especialmente ao etilbenzeno via alquilação  Diels- Alder Cicloadição de amieiro usando etanol 

também caracteriza uma forma de obtenção do etilbenzeno partindo de fontes renováveis 

(TEIXEIRA et al., 2018). (Esquema 1) 

 

Esquema 1 - Mecanismo reacional da conversão de furano como umas das formas de obtenção do etilbenzeno 

 

Fonte: TEIXEIRA et al., 2018.  
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  Diante destes processos de obtenção do etilbenzeno, é importante ressaltar que todos estes 

processos visam, quase por totalidade, a produção do estireno objetivando atender a demanda 

das indústrias de plásticos, resinas, tintas e entre outros. Fazendo um breve levantamento dos 

processos industriais que realmente trazem uma movimentação de investimentos no cotidiano 

das empresas nos ramos de etilbenzeno e estireno, apenas a alquilação de benzeno com etileno 

para a produção de etilbenzeno e que por desidrogenação produz o estireno, é a que norteia a 

maiorias das pesquisas buscando um melhor rendimento e aperfeiçoamento das variáveis do 

processo, visando aumentar a produção e o lucro. 

 

3.1.3. Desidrogenação de etilbenzeno 

 

As reações de desidrogenação possuem grande importância na indústria petroquímica, 

pois são amplamente empregadas na produção de hidrogênio, olefinas, polímeros e compostos 

oxigenados, entre outros (TANABE et al., 1989). Esses compostos podem ser utilizados como 

material de partida e/ou como intermediários na síntese de outros produtos obtendo-se, desta 

maneira, materiais de uso cotidiano tais como plásticos, detergentes, fertilizantes, combustíveis, 

solventes, dentre outros (FARRAUTO; BARTHOLOMEW, 1997). Alguns exemplos dessas 

reações são a desidrogenação de álcoois, de propeno a isobuteno, a desidrogenação oxidativa 

do metano e a desidrogenação do etilbenzeno a estireno (SATTERFIELD, 1980). 

O etilbenzeno é utilizado quase por totalidade para a produção de estireno, chegando 

em 2017 a mais de 98% e sendo direcionado para a desidrogenação do estilbenzeno. Os outros 

2% do consumo de etilbenzeno, são referentes à aplicação em tintas, como solvente, na 

produção de polietilbenzenos, etil-antraquinona e acetofenona.. Logo, a demanda de 

etilbenzeno é intrinsecamente ligada à produção do estireno (LUYBEN, 2011). Este composto 

é usado na produção de polímeros para resinas de poliestireno, acrilonitrilebutadieno-estireno  

e estireno-acrilonitrila, elastômeros e látex de estireno-butadieno e resinas de poliéster 

insaturado (SANZ et al., 2015). Estes polímeros são utilizados nas indústrias de produção de 

embalagens, plásticos descartáveis, produtos eletrônicos, entre outros.  

Na prática, o processo de desidrogenação catalítica em si faz parte de uma rede 

complexa de reações, incluindo não só desidrogenação, mas também outras reações paralelas 

(Esquema 2). O coque é um subproduto importante que causa desativação do catalisador, 

embora também possa atuar ativamente em desidrogenação oxidativa de etilbenzeno, de 

alcanos mais leves, bem como na desidrogenação direta de n-butano (CADUS et al., 1988 
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CADUS et al., 1990 ; ALKHAZOV et al., 1977; ALKHAZOV et al., 1977;  MCGREGOR et 

al., 2010). As principais pesquisas nesta reação estão focadas no desenvolvimento de novos 

catalisadores que podem tornar a conversão de etilbenzeno em estireno mais eficiente e 

duradoura, uma vez que os catalisadores são desativados durante a reação devido à deposição 

de coque e a mudança parcial ou total dos sítios ativos. 

DULAMITA et al. (2005) investigaram o efeito de promotores na atividade catalítica e 

no desempenho de catalisadores dopados com óxidos de metais de transição. Observaram que 

a atividade do catalisador poderia ser atribuída aos sítios ativos, redox e ácido-base, na 

superfície do catalisador, considerando a parte de adsorção das espécies na superfície do 

catalisador ao foco de estudos. O vapor d’água não participa da reação, tem apenas o papel de 

agente de diluição inerte (WEISS; RANKE, 2002). 

A rota comercial mais empregada para a produção do estireno, desde a implementação 

do primeiro processo industrial em 1930, é a desidrogenação catalítica do etilbenzeno em 

presença de vapor d’água (HERZOG; RASE, 1984). O vapor d’água superaquecido é utilizado 

como diluente no meio reacional, com os seguintes objetivos, desejáveis para a síntese do 

estireno: (i) deslocar o equilíbrio para concentrações mais altas do produto, devido à redução 

da pressão parcial de hidrocarbonetos; (ii) fornecer parte do calor necessário (capacidade 

calorífica elevada da água) para promover um alto nível de conversão e alta velocidade de 

reação devido à endotermicidade da reação. A utilização do vapor evita, também, o 

aquecimento excessivo das paredes do reator, pelo aquecimento externo, que poderia levar à 

pirólise do etilbenzeno; (iii) diminuir os depósitos carbonáceos através da reação de reforma a 

vapor, retardando a formação de coque. Isto ocorre com a remoção desses depósitos da 

superfície do catalisador e sua consequente gaseificação pelo vapor, conduzindo à produção de 

dióxido de carbono e (iv) evitar a redução e a desativação do catalisador através do controle do 

estado de valência do ferro, isto é, impedir a redução ao estado metálico e limitá-lo à magnetita 

(Fe3O4) sob as condições da reação. O vapor d’água serve como agente oxidante, mantendo o 

catalisador num estado de oxidação altamente seletivo ao estireno (DEVOLDERE; 

FROMENT, 1999). Além destes fatores, o vapor d’água apresenta a vantagem adicional de ser 

facilmente separado da fase orgânica formada durante a reação.  
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Esquema 2 - Esquema reacional da desidrogenação de etilbenzeno com possíveis subprodutos 

 

Fonte: SHEKHAH, 2004. 

 

Na prática industrial atual, a desidrogenação do etilbenzeno é tipicamente realizada em 

um reator de leito fixo na temperatura faixa de 540 a 650 ° C e usa produtos potenciais de 

óxidos de ferro misturado com promotores adicionais para estabilizar a morfologia do 

catalisador ou evitar a sinterização (SHEKHAH, 2004; HIRANO, 1986; BADSTUBE et al., 

2000; LI; SHANKS, 2011; BRAGA et al., 2011b). Embora boas conversões de etilbenzeno 

sejam obtidas nesse sistema, ainda permanecem vários desafios principalmente relacionados a 

minizar a mudança de fase e a deposição de coque. 

Muitos estudos combinam sítios de Fe com a adição de alguns promotores, como cromo, 

potássio e alumínio, a fim de melhorar as propriedades físico-químicas e estruturais do material 

final, aumentando a vida útil dos catalisadores (LEE; HOLMES JR, 1963; WU, 1968; RAMOS 

et al., 2008). Os sistemas como cromo e potássio são cataliticamente ativos e seletivos a 

estireno, mas possuem baixas áreas superficiais específicas e vida útil limitada devido à perda 

dos metais promotores. Sem falar da toxicidade dos compostos de cromo, necessitando uma 

maior atenção no manuseio e no descarte desses materiais, que é uma ameaça ao bem-estar do 

homem e do meio ambiente. Isto demanda o desenvolvimento de catalisadores isentos de 

cromo-potássio e com áreas superficiais específicas elevadas e estáveis (MEIMA; MENON, 

2011). 

Os óxidos de vanádio, de cério, de tungstênio ou de molibdênio aumentam a 

seletividade, mas seu efeito é moderado (HIRANO, 1986b). Os catalisadores baseados em 

óxido de titânio e de zircônio, TiO2-ZrO2
 (WU et al., 1984), apresentaram atividade máxima 

com uma razão equimolar de óxido de titânio e de zircônio, o que foi atribuído à formação de 

cristais do composto ZrTiO4, assim como à presença de sítios ácidos e básicos. 
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O catalisador comercial típico da desidrogenação do etilbenzeno é preparado pelo 

método da co-precipitação com a composição de Fe2O3 (84,0 -88,0%), Cr2O3 (2,4 – 2,5%) e 

K2O ou K2CO3 (9,5 – 13,3%) (LEE, 1974). O catalisador comercial de desidrogenação do 

etilbenzeno desativa lentamente, necessitando ser substituído num período de um a dois anos. 

Na perspectiva do processo em larga escala, esta é uma operação de custo elevado e, portanto, 

muitas pesquisas vêm sendo dedicadas à compreensão do mecanismo de desativação e aos 

meios de evitar este processo.  

A liberação de H2 proveniente da desidrogenação na reação e a deposição de carbono 

(coque) na reação de desidrogenação são fatores comumente relacionados à desativação do 

catalisador e, consequentemente, à diminuição gradual da conversão do etilbenzeno em 

estireno. A desalquilação e hidrodesalquilação também podem provocar uma baixa no 

rendimento da reação. O hidrogênio liberado é responsável pela redução dos óxidos metálicos, 

que são a fase ativa para a reação de desidrogenação de etilbenzeno. A deposição de carbono 

bloqueia o acesso dos reagentes ao sítio catalítico, impedindo a difusão dos gases e o 

desencadeamento do ciclo catalítico. Portanto, os estudos de novos catalisadores são projetados 

para evitar esses fatores responsáveis por diminuir a eficiência da reação (SATTERFIELD, 

1980; HERZOG; RASE, 1984; DEVOLVERE; FROMENT, 1999; MEIMA; MENON, 2011).  

A quantidade de coque depositada em um catalisador típico de óxido do ferro, durante 

a desidrogenação do etilbenzeno, depende de diversos fatores. Além do catalisador contendo 

promotores específicos, outras características importantes são a razão vapor/etilbenzeno e a 

temperatura utilizada. 

A degradação física do catalisador do óxido do ferro, durante a síntese do estireno está 

relacionada à mudança no estado da oxidação do óxido do ferro (Fe+3 para Fe+2) (LEE, 1974). 

Sob as condições da reação, a hematita (α-Fe2O3), que possui uma estrutura reticular hexagonal 

é reduzida à magnetita (Fe3O4), que tem uma estrutura reticular cúbica. Essa mudança da 

estrutura do retículo cristalino, aliada às forças mecânicas elevadas no leito do catalisador, 

resulta na degradação ou pulverização das partículas do sólido. 

Os catalisadores baseados em óxidos com estrutura de espinélio também se mostraram 

promissores na desidrogenação do etilbenzeno, em presença de vapor d´água. Com fórmula 

geral AB2O4, esses compostos são termicamente estáveis e apresentam estabilidade de 

desempenho catalítico em diversas reações industrialmente importantes. Em estudos 

conduzidos com sistemas do tipo NiCr2O4, ZnCr2O4, CuCr2O4, CuAl2O4 e CuFe2O4 

(JEBARATHINAM et al, 1994), foi observado que as atividades catalíticas das cromitas de 
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níquel, zinco e cobre eram similares àquelas do aluminato de níquel e superiores àquela da 

ferrita de cobre, na desidrogenação do etilbenzeno. As ferritas foram bem mais seletivas a 

estireno. A razão benzeno-tolueno foi superior na unidade usando aluminato de cobre e inferior 

nas demais unidades dos outros catalisadores. Os altos rendimentos foram atribuídos à presença 

de sítios ácidos e básicos nos sólidos, onde os sítios ácidos favorecem o craqueamento do 

carbono ligado ao grupo fenil, conduzindo a uma razão benzeno/tolueno maior, enquanto os 

sítios básicos favorecem a ruptura da ligação carbono-carbono elevando essa razão.  

Outros materiais promissores são os mesoporosos baseados em MCM-41 e nas zeólitas, 

contendo diferentes metais em presença ou não de vapor d´água. Hematita suportada em NaY, 

NaZSM-5 e AlPO4-5 apresentaram elevada atividade e seletividade na desidrogenação do 

etilbenzeno, principalmente nos dois primeiros materiais (GAO et al., 1994). Outros estudos 

(KAN, 1992), envolvendo peneiras moleculares contendo ferro e outros heteroátomos (FeZSM-

5, [Ba, Al, Ga, Fe] ZSM-5, FeZSM-12, FAPO e FAPSO-5), assim como ZSM-5 e AlPO4-5 

modificadas foram estudadas, observando que a inserção de outros heteroátomos (bário, 

alumínio, gálio), juntamente com o ferro na rede da ZSM-5, resultou em um decréscimo na 

seletividade, em comparação com a FeZSM-5, não existindo interação mútua entre os 

heteroátomos. Um estudo comparativo entre os catalisadores baseados em FeZSM-5 e 

FeMCM-41 (OLIVEIRA; RANGEL, 2003) mostrou que essas estruturas podem estabilizar o 

estado trivalente do ferro; a zeólita FeZSM-5 foi mais ativa e seletiva a estireno que a FeMCM-

41, o que foi explicado em termos do teor mais elevado de espécies Fe3+ (fase ativa) sobre a 

superfície do catalisador. Esses sistemas foram também mais ativos e seletivos que a hematita, 

além de apresentarem a vantagem de atuarem na ausência de vapor d´água. Outros trabalhos 

também mostraram o potencial do MCM-41 como suporte catalítico devido a presença de 

defeitos no sólido que proporcionava uma dispersão mais elevada dos metais impregnados na 

superfície externa e na estrutura interna do poro, aumentando a concentração de sítios ativos 

responsáveis pela desidrogenação (LIN et al., 2000; WONG et al., 2000).  

Diante dos inúmeros estudos referentes aos mecanismos que envolvem a reação de 

desidrogenação de etilbenzeno utilizando catalisadores, um consenso vem sendo definindo em 

relação à formação dos produtos ocorrer em diferentes sítios, nos quais a velocidade da reação 

depende do equilíbrio do adsorção-dessorção do etilbenzeno e do estireno. Em acréscimo, a 

adsorção preferencial do estireno pode conduzir a um efeito de obstrução do sítio pelo produto 

inibindo a adsorção do etilbenzeno (SATTERFIELD, 1980; WEISS; RANKE, 2002; HIRANO, 

1986b; WATANABE, 2011).  
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Com as características provenientes do processo de desidrogenação do etilbenzeno, 

filtramos características importantes referentes aos principais sítios ativos, condições de reação 

e problemas que ocasionam a perda de eficiência no processo. Por todos os estudos que 

mostraram desempenhos na reação, fica claro um caminho em aberto do estudo da aplicação da 

ferrita com sua estabilidade estrutural, suportada em material mesoporoso MCM-41, que 

proporciona a estabilidade térmica e facilita a dispersão dos metais na superfície.  

 

3.2. Estireno 

 

3.2.1. Mercado global e aspectos gerais do Estireno 

 

O estireno é um monômero descoberto por Newman em 1786. O seu processo de 

polimerização é complexo, de extrema importância devido a este polímero ter uma grande área 

de aplicação e um dos produtos mais procurados no mercado mundial. O monômero estireno é 

um composto orgânico aromático que possuem características como líquido límpido, incolor, 

inflamável, tem efeito irritante aos olhos e pele e possui um odor desagradável. Ele é utilizado 

como matéria-prima na fabricação de uma grande variedade de produtos poliméricos tais como 

termoplásticos, elastômeros, látex, resinas plásticas, poliéster insaturado e poliestireno 

(JAMES; CASTOR, 1994).  

O estireno é um produto químico aromático produzido principalmente a partir do 

etilbenzeno (EB). Ele pode ser facilmente polimerizado para fazer plásticos e resinas. Cerca de 

80% da capacidade mundial de estireno é baseada no processo convencional. O primeiro passo 

é usar etileno e benzeno para produzir etilbenzeno (EB); o EB é então desidrogenado para 

produzir estireno. Grande parte da capacidade global remanescente de estireno é baseada em 

um processo de co-produção de óxido de propileno (PO) e monômero de estireno (SM) no qual 

EB é reagido com propileno em uma planta PO/SM. O benzeno, um líquido facilmente 

transportável, constitui aproximadamente 80% da molécula de estireno em massa e é um 

componente que agrega valor ao estireno. Já o etileno, que possui apenas cerca de 20% da 

molécula de estireno em massa, é um gás difícil de transportar. Por esta razão, as plantas de 

estireno são geralmente localizadas próximas às craqueadoras de etileno. 

O estireno é um produto negociado internacionalmente e as suas principais aplicações, 

incluem a fabricação de plásticos (79 %), resinas sintéticas (11 %), elastômeros (6,5 %) e tintas 

e vernizes (2,4 %), entre outros (GOMES; DVORSAK, 2005). 
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Poliestireno (PS) é o maior setor de demanda de estireno, respondendo por mais de 35% 

da demanda global de estireno. Os outros principais usos finais para o estireno e suas ações em 

2017 incluem poliestireno expansível (21%), resinas ABS (17%), resinas de poliéster 

insaturado (6%), látex SB (5%) e borracha SB (4%). Poliestireno é dividido em dois tipos, 

poliestireno de uso geral (GPPS) e poliestireno de alto impacto (HIPS) (IHS MARKIT, 2018).  

Nos últimos cinco anos, o consumo global de estireno cresceu a uma taxa média de 1,5% 

ao ano. O consumo declinou nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, na América do Sul e no 

Sudeste Asiático durante o período 2012–2017, enquanto os outros grandes players registraram 

aumentos mínimos, além da China. O nordeste da Ásia (China, Japão, Coréia do Sul e Taiwan) 

continua a ser o ator dominante na indústria de estireno, impulsionada pela China, e a China 

continuará sendo o mercado que mais cresce na região. O Oriente Médio e a África serão as 

regiões que mais crescem entre os mercados menores, com taxas de crescimento médio anual 

esperadas de quase 8% e mais de 20%, respectivamente, nos próximos cinco anos, após as 

novas expansões na capacidade de derivativos de estireno. No geral, o consumo de estireno 

deve permanecer relativamente estável, crescendo a uma taxa média de 2% ao ano em 2017 

(IHS MARKIT, 2018). 

No Brasil, as principais indústrias produtoras de estireno, a partir da desidrogenação do 

etilbenzeno, são: Unigel, na qual as indústrias Estireno do Nordeste S/A (EDN) e a Companhia 

Brasileira de Estireno (CBE) são pertencentes, e a VIDEOLAR-INNOVA Química S/A. Elas 

produzem na faixa de 600.000 toneladas/ano.  

A unidade Estireno do Nordeste S.A. localizada no município de Camaçari, a cerca de 

42 quilômetros de Salvador (Região Metropolina de Salvador), adquirida em 2008 da Dow 

Química, atualmente pertencente à Unigel. A empresa reiniciou suas operações oficialmente 

com o objetivo de produzir 180 mil toneladas por ano de etilbenzeno e 160 mil toneladas por 

ano de estireno. A meta da Unigel foi tornar-se o maior produtor nacional com a produção 

prevista de 280 mil toneladas por ano de estireno através da Estireno do Nordeste, no Pólo 

Petroquímico de Camaçari, somando a unidade já existente da Companhia Brasileira de 

Estireno (CBE), em Cubatão-SP. Para a reativação da unidade Estireno do Nordeste, a Unigel 

recebeu do Governo do Estado incentivos do Programa de Desenvolvimento Industrial e de 

Integração Econômica (Desenvolve), que tem como objetivo conceder incentivo fiscal a 

indústrias e agroindústrias para instalar um novo empreendimento, ampliar ou modernizar sua 

matriz produtiva (BAHIA, 2009). 
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A unidade de estireno da Companhia Brasileira de Estireno (CBE), localizada em 

Cubatão-SP poderá ser ampliada em até 220 mil toneladas de estireno. O grupo Unigel rivaliza 

com a Innova, uma subsidiária da Petrobras, com capacidade de 260 mil toneladas de 

monômero de estireno (INNOVA, 2018). 

A Innova foi criada em 1996 e a unidade de Estireno entrou em operação em janeiro de 

2000. A planta fazia parte da estratégia da multinacional argentina Perez Companc (PeCom) de 

expandir seus negócios em diversos países da América Latina. Está instalada em posição 

estratégica para o Mercosul, no Pólo Petroquímico de Triunfo/RS. Em abril de 2011, a Innova 

passou a ser controlada integralmente pela Petrobras, Brasil E em 2014, a Videolar comprou a 

Petroquímica Innova S/A, visando sempre o crescimento na produção do estireno, 

consequentemente uma área que tanto movimenta capital no mundo (INNOVA, 2018). 

 

3.2.2. Principais rotas de produção do estireno 

 

A desidrogenação do etilbenzeno em presença do vapor d’água é a tecnologia dominante 

para a produção do estireno, um dos produtos químicos mais importantes devido ao elevado 

valor comercial (ROSSETTI et al., 2005; SANTOS et al., 2007; BURRI et al. 2007). Esta 

reação é empregada desde 1957 e altamente endotérmica (LEE, 1974; JAMES; CASTOR, 

1994; MEIMA; MENON, 2001). 

Alguns processos de obtenção do estireno foram abordados por estudiosos, mostrando 

rotas de produção partindo de vários caminhos. O principal caminho é a desidrogenação 

catalítica do etilbenzeno na presença de vapor superaquecido e de um catalisador baseado em 

óxido de ferro (STOBBE; VAN BUREN, 1991; ROSSETTI et al., 2005; BURRI et al. 2007).  

Uma segunda rota, já mencionada anteriormente é através da epoxidação do propeno 

para produção do óxido de propeno, em que o estireno é o subproduto. O etilbenzeno é 

convertido em hidroperóxido do etilbenzeno, em presença de agentes oxidantes tais como o 

peróxido de hidrogênio ou oxigênio molecular. Essa reação ocorre em presença de um 

catalisador baseado em titânio e sílica, produzindo óxido do propeno e 1-fenil-etanol (metil-

fenil-carbinol), que é posteriormente desidratado produzindo o estireno, sobre um catalisador 

baseado em alumina. Este processo depende da demanda do óxido do propeno, além de outros 

problemas inevitáveis, tais como a instabilidade do catalisador (GIL’MANOV, 2007). 

Outro caminho seria o processo estireno-butadieno, onde o estireno pode ser obtido 

através da dimerização de Diels-Alder do 1-3 butadieno a 4-vinil-ciclo-hexeno-1 (JAMES; 
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CASTOR, 1994; NEUMANN; DROR, 1998); a Pirólise da gasolina, que ocorre a partir da uma 

mistura de aromáticos (gasolina de pirólise), contendo estireno, que pode ser obtida a partir do 

craqueamento térmico da nafta ou do gasóleo (JAMES; CASTOR, 1994);  produção de estireno 

através da oxidação do tolueno (JAMES; CASTOR, 1994) ou através da alquilação do tolueno 

com metanol (SERRA et al. 2003); outro processo denominado SNOW, sigla proveniente de 

duas empresas Snamprogetti e Dow, em que o reator é alimentado com benzeno e etano, que é 

desidrogenado, produzindo uma quantidade estequiométrica de etileno necessária para alquilar 

o benzeno, formando estireno. 

A demanda da produção mundial do estireno torna lucrativa a visão de melhoria dos 

catalisadores já estudados, como também a busca por novos catalisadores (IHS MARKIT, 

2018). Dessa forma, diversos trabalhos sobre o desenvolvimento de catalisadores para a síntese 

do estireno têm sido publicados (SANTOS, 2007; JI et al., 2010; SANZ et al., 2015; 

KAINTHLAA et al., 2017).  

Um dos processos que vem chamando a atenção das indústrias, como uma via 

alternativa, é a desidrogenação oxidativa do etilbenzeno. Esta é uma tecnologia que foi proposta 

para superar a dificuldade da elevada endotermicidade da desidrogenação do etilbenzeno com 

vapor e a separação dos produtos. Nesse processo, o equilíbrio da reação é deslocado em direção 

ao produto principal, utilizando um agente oxidante, que reage seletivamente com o hidrogênio. 

Em função do agente oxidante, vários processos alternativos foram propostos, tais como: a 

desidrogenação oxidativa do etilbenzeno em presença de oxigênio (CHANG, 2003; JI et al., 

2013; ZHANG et al., 2015; ROSSETTO et al., 2015; KAINTHLAA et al., 2017); a 

desidrogenação do etilbenzeno, seguida pela oxidação do hidrogênio (CAVANI; TRIFIRO, 

1995); e a desidrogenação oxidativa do etilbenzeno em presença de dióxido de carbono 

(MIMURA,1998; SANZ et al., 2015). 

Apesar da desidrogenação oxidativa do etilbenzeno não estar limitada pela 

termodinâmica, permitindo operações em temperaturas mais baixas, o oxigênio é um oxidante 

forte, que favorece a perda da seletividade ao estireno devido à produção de dióxido do carbono 

e de compostos oxigenados (CHANG, 2003). 

Diante da importância de um agente oxidante na obtenção de melhor seletividade ao 

estireno, o dióxido de carbono vem sendo bastante estudado e seu auxílio vem sendo 

comprovado na leve oxidação no processo visando o retardamento da deposição de coque e na 

manutenção da fase dos catalisadores empregados na reação (RANGEL et al., 2014; 

KAINTHLAA et al., 2017; JI et al., 2010; ZHANG et al., 2015). Dentre os diferentes oxidantes 
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estudados na desidrogenação oxidativa o CO2 vem ganhando maior destaque devido as questões 

ambientais e melhor desempenho no processo, propiciando maior conversão de equilíbrio e 

menor gasto energético comparado ao vapor d´água utilizado no processo industrial. 

 

3.3. Dióxido de Carbono (CO2) 

 

Desde do período da revolução industrial, onde o foco da produção de energia baseava-

se em processos de combustão, principalmente de carvão mineral e derivados do petróleo, o 

aumento da concentração de CO2 na atmosfera vem crescendo bastante, proveniente do 

processo de combustão de combustíveis fósseis.  

Em 2013, esse aumento corresponde a 2,3% em relação a 2012 e um aumento de 61% 

desde 1990, este ano no qual foi realizado um acordo entre vários paises do mundo, definindo 

os limites para os níveis de emissão de dióxido de carbono. Uma consequência deste aumento 

na concentração de CO2 resulta no aumento da capacidade da atmosfera em reter calor e no 

aumento da temperatura do planeta.(IEA, 2013) 

A mudança climática e o aquecimento global, bem como as ameaças à sociedade 

humana, são fundamentalmente dependentes do consumo de energia e das emissões de gases 

do efeito estufa. Estes fatores são compostos por 27% e 17% do total a partir do consumo de 

energia e emissões de CO2, respectivamente. Dez países, incluindo China, os EUA, Índia, 

Rússia, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Canadá, Irã, e o Reino Unido, são responsáveis por 

dois terços das emissões globais de CO2. Assim, o consumo de energia residencial desses países 

e as emissões de gases do efeito estufa têm efeitos diretos e significativos sobre o ambiente 

mundial (NEJAT et al., 2015). 

A política energética desempenha um papel significativo no controle do consumo de 

energia. Diferentes políticas de energia e incentivos energéticos têm sido empregados por países 

em desenvolvimento. Se os incentivos  forem fortalecidos e tornarem-se obrigatórios, muitos 

avanços serão dados para conscientização pública sobre novas tecnologias (NEJAT et al., 

2015). 
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Figura 2 – Emissão anual (gigatoneladas) de CO2 de diversos países em 2018. 

 

Fonte: FIGUERES et al., 2018. 

 

Visando a redução da quantidade de CO2 liberada na atmosfera, a utilização de fontes 

alternativas de energia, tais como energia hidrelétrica, eólica, solar, nuclear, entre outras, podem 

ser empregadas. Cada uma delas tem suas limitações e ainda haverá grande dependência de 

combustíveis fósseis para o transporte e produção de energia por algum tempo (IEA, 2013). 

Entre o período que se estendeu de 2014 a 2016, não houve variação significativa na 

quantidade produzida de um ano para o outro. Em 2017, no entanto, o incremento foi de 1.7% 

em relação a 2016 (FIGUERES et al., 2018).  

Em 2018, houve um aumento preocupante de 2.7% – totalizando o montante histórico 

de 37.1 bilhões de toneladas, Figura 2. Durante a queima de combustíveis fósseis há uma 

elevada produção de CO2, que é liberada diretamente na atmosfera, portanto a captura e o 

armazenamento de CO2 torna-se um importante contribuição para redução de emissão desse 

gás poluente(FIGUERES et al., 2018). 

A captura de CO2 pode ser realizada diretamente nas principais fontes de emissão como 

as usinas que geram eletricidade; nas indústrias de produção de aço, ferro e cimento que geram 

CO2 como subprodutos. O uso de CO2 tem sido proposto como alternativa que poderia agregar 

valor econômico para o dióxido de carbono capturado, considerando que o dióxido de carbono 

é uma substância de baixíssimo valor no mercado. Muitas aplicações para CO2 são conhecidas, 

embora a maioria delas permaneça em pequena escala. Entre 80 e 120 milhões de toneladas de 
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dióxido de carbono são vendidas comercialmente a cada ano para a ampla variedade de 

aplicações, como na utilização como solvente, em refrigerantes no processo de carbonatação, 

descafeinação de café, e entre outros. Algumas dessas aplicações, como refrigerantes e 

solventes, exigem pequenas quantidades, menos de 1 Mt de CO2 por ano, enquanto que, na 

indústria de bebidas são utilizados 8Mt CO2/ano. O maior uso é para a recuperação avançada 

de petróleo, que consome mais de 60Mt CO2/ano. Outros usos estão em crescimento, como a 

produção de plásticos e aprimoramento no cultivo de algas assim como para síntese de produtos 

químicos e combustíveis, mas ainda permanecem em pequena escala e requerem 

desenvolvimento técnico (IEA, 2013). 

Há uma dependência de fontes de energia que atendam a demanda do crescimento da 

população mundial, no entanto, as principais fontes de energia no mundo são petróleo e carvão 

principalmente, e agregados a eles vêm os derivados prejudiciais ao meio ambiente e ao ser 

humano (BP, 2012). A energia nuclear, solar e eólica são outra fontes alternativas, porém são 

problemáticas em relação ao armazenamento e à eficiência dos processos (BHANAGE; ARAI, 

2014). 

A principal matéria-prima alternativa ao carbono seria o gás natural, carbono 

proveniente do dióxido de carbono e a biomassa (amido, celulose, lignina), estes têm sido 

bastante utilizados na combustão, e sua transformação em produtos químicos de valor agregado 

tais como combustíveis e produtos químicos (ARESTA , 2004; BOZELL, 2010; RAYMER, 

2006).  

Porém, estes processos necessitam de estudos na área da catálise para encontrar 

maneiras de desenvolver catalisadores de alto desempenho na valorização de matérias-primas 

renováveis de carbono (OMAE, 2006; ARESTA, 2007). Numerosas abordagens já foram 

apresentadas na literatura. No entanto, elas são frequentemente associadas a necessidade de 

grande quantidade de carbono, o que torna essas abordagens desfavoráveis, pelo menos em uma 

escala maior (SONG, 2006; CENTI et al., 2011). O uso do CO2 como matéria-prima, que é uma 

fonte relativamente abundante de carbono, permanece limitado porque o CO2 é inerte e, 

geralmente, requer grandes quantidades de energia para romper suas ligações químicas. Esta é 

a mesma propriedade que o torna um gás inerte e seguro. A investigação sobre catalisadores 

que possam reduzir a energia necessária para a conversão de CO2 é uma interessante área a ser 

pesquisada (BHANAGE; ARAI, 2004). 

O dióxido de carbono é uma importantíssima  matéria-prima renovável, uma vez que 

existe em abundância e prontamente disponível, seja pela decomposição de matéria orgânica 
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ou artificialmente. O CO2 pode ser transformado em carboidratos. Seu fornecimento através da 

combustão de portadores de energia carbonífera, podendo ser convertido de volta para o 

transportador de energia, o que levaria a um ciclo de carbono artificial, e a uma reciclagem de 

CO2, equilibrando as emissões antropogênicas no atmosfera (OLAH; PRAKASH, 2011).   

Os catalisadores heterogêneos clássicos necessitam de temperaturas extremas e pressões 

elevadas na reação de conversão do CO2. Por outro lado, catalisadores homogêneos geralmente 

operam em condições significativamente mais leves (ARESTA, 2007).  

As reações de redução parecem particularmente atraentes, uma vez que os  produtos são 

todos significativamente mais reativos que o CO2 ou podem ser usados como fontes de energia. 

No entanto, esses processos até hoje não são suficientemente eficientes ou envolvem 

hidrogênio, que atualmente é caro (processo de reforma a vapor) e, portanto, reagente 

indesejado. Enquanto não houver abordagens promissoras para acessar o H2 a baixo custo, por 

exemplo, fotoquimicamente, estas reações permanecerão inviáveis para a indústria 

(BHANAGE; ARAI, 2004).  

Em contraste, a síntese de carbonatos e policarbonatos a partir de CO2 e epóxidos é um 

procedimento bem conhecido e estabelecido que utiliza vários métodos de alto desempenho 

utilizando catalisadores metálicos (SAKAKURA; KOHNO, 2009; KLAUS et al., 2011; LU; 

DARENSBOURG, 2012). No entanto, para todas as reações, há muito espaço para melhorias 

no desenvolvimento dos catalisadores, eficiência e condições de reação, a fim de estabelecer 

um processo de valorização do CO2 de forma viável. 

O ponto-chave para a conversão de CO2 é a ativação de CO2 ou co-reagente em 

diferentes condições. A conversão catalítica de CO2 foi realizada através da reforma da 

metanona na presença de CO2 para produção de gás de síntese. A hidrogenação de CO2 foi 

realizada usando um catalisador nano-estruturado e a síntese de carbonatos de CO2 sub ou 

supercrítico com uma reação de acoplamento através da remoção de água in situ ou usando um 

sistema catalítico bifuncional (MA et al., 2009). 

Embora várias sínteses orgânicas usando dióxido de carbono são conhecidas, apenas 

algumas foram aplicadas na indústria. Os principais processos são: a síntese de uréia e seus 

derivados; e a produção de carbonatos orgânicos. Outro importante processo que usa CO2, é o 

processo eletroquímico Kolbe-Schmitt para a produção de ácido salicílico (MA et al., 2009). 

Produtos químicos valiosos incluindo a produção de carbonatos, carbamatos, uretanos, 

lactonas , pironas e ácido fórmico e seus derivados poderiam ser sintetizados por catalisadores 

homogêneos. Catálise heterogênea pode oferecer várias vantagens técnicas tais como 
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estabilidade, separação, manuseio e reutilização do catalisador e projeto de reator. Dentre estes 

processos nos quais os catalisadores podem contribuir, alguns apresentam aplicação de CO2, 

conforme serão descritos a seguir. 

A produção de gás de síntese através da reforma de CH4 e CO2, que são relativamente 

baratos por serem abundantes, é uma reação que pode ser usada em sistemas de transmissão de 

energia química ou utilizados na Reação de Fischer–Tropsch para produzir combustíveis 

líquidos (MA et al., 2009). Inúmeras pesquisas foram dedicadas ao estudo catalítico usando 

metais nobres como Rh, Ru, Pd, Pt e Ir para reforma do CH4 na presença de CO2 (REZAEI et 

al., 2006; NIELSEN; HANSEN, 1993; HOU et al., 2006; ERDO et al., 1993).  

Hidrogenção de CO2, como alternativa à substituição de CO na produção de metanol. 

Sob condições adequadas, o metanol é produzido a partir de CO2 atmosférico por sua reação 

com o hidrogênio (YANG et al., 2006; RODRIGUEZ et al., 2015). A formação de metanol é 

uma reação exotérmica, assim, a diminuição de temperatura e o aumento da pressão devem 

favorecer a reação a partir da análise termodinâmica. No entanto, considerando a taxa de reação 

e a natureza quimicamente inerte do CO2, o aumento de temperatura de reação facilita a ativação 

de CO2 e depois a formação de metanol, levando à desativação do catalisador. Portanto, a 

síntese de metanol a partir de CO2 por hidrogenação requer um catalisador mais seletivo para 

evitar formação de subprodutos indesejáveis (MA et al., 2009). 

Outro processo importante é a síntese de carbonato de dimetila a partir de CO2 e metanol 

devido à redução das emissões de gases do efeito e também para o desenvolvimento de novos 

recursos de carbono. Lee et al. (1991) descobriu que a temperatura e pressão da reação 

influencia no rendimento do DMC (LEE; PARK, 1991). 

Uma forma de fixação química de CO2 se dá através da síntese  de carbonato cíclico a 

partir de CO2 e epóxido. Os carbonatos cíclicos são muito utilizados como excelentes solventes 

polares apróticos, eletrólitos em baterias secundárias, precursores de policarbonatos e outros 

materiais poliméricos, e intermediários na produção de produtos farmacêuticos e produtos da 

química fina como carbonatos de dialquila, glicóis, carbamatos, entre outros. O 

desenvolvimento de catalisadores bem como os mecanismos de reação foram relatados para a 

síntese de carbonatos cíclicos a partir de CO2 e epóxidos (YANO et al., 1997;BARBARINI et 

al., 2003; SHEN et al., 2003).  

Alguns estudos direcionaram o uso de CO2 na reação de desidrogenação oxidativa de 

etilbenzeno (RANGEL et al., 2014; KAINTHLAA et al., 2017; JI et al., 2010; ZHANG et al., 

2015). Avaliando estes estudos do importante papel exercido pelo dióxido de carbono como 
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oxidante fraco, das consequentes vantagens adquiridas com o uso do CO2 na reação,   daremos 

uma ênfase neste processo visando a utilização deste gás na função oxidativa da desidrogenação 

de etilbenzeno realizada neste trabalho.  

 

3.3.1. CO2 como oxidante fraco 

 

A utilização de CO2 apresenta diversas vantagens em comparação com outros oxidantes, 

como H2O (g) e O2(g). Os principais benefícios estão relacionados ao aumento na conversão 

catalítica, seletividade, estabilidade, minimização das limitações de equilíbrio termodinâmico, 

prevenção da oxidação de sítios ativos, aumento da vida útil do catalisador devido à menor 

deposição de coque e supressão de pontos quentes (hotspot) na superfície sólida (BRAGA et 

al., 2011). 

Em se tratando de estudos do dióxido de carbono como oxidante fraco, é de tamanha 

predominância o direcionamento para os processos de desidrogenação oxidativa de 

hidrocarbonetos (MUKHERJEEA et al., 2016). Independente do tipo de hidrocarboneto, o 

papel do CO2 fica evidenciado pela importância na regeneração dos sítios ativos do catalisador 

através da reoxidação por meio do dióxido de carbono. E também, a oferta de oxigênio na rede 

promove a inibição parcial da formação de H2, favorecendo a reação de Shift reversa água-gás, 

o que acarreta um melhor rendimento no processo de desidrogenação (SUN et al., 2002; FAN 

et al., 2010; MUKHERJEEA et al., 2016). 

Michorczyk et al. (2008) comprovaram que a desidrogenação do propano visando a 

produção de propeno com a utilização de CO2 de duas formas diferentes, acarretaram uma 

melhora no rendimento de propeno. O CO2 pode participar como agente oxidante no ciclo redox 

(1) e (2) seguinte: 

 

                  

 

Por outro lado, o CO2 pode participar na remoção de hidrogênio produzido na 

desidrogenação do propano (3) pela reação reversa água-gás (4). 
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A redução da pressão parcial de hidrogênio desloca o equilíbrio da desidrogenação para 

a formação de propeno, melhorando a eficiência do processo. Tal mecanismo foi proposto para 

explicar um aumento na conversão a propeno sobre os catalisadores à base de óxido de gálio 

com o uso do CO2 (MICHORCZYK et al., 2003; ZHENG et al., 2005; XUet al., 2006; 

MICHORCZYK et al., 2006). 

Zhang et al. (2015) descrevem a utilização de CO2 para a desidrogenação oxidativa do 

etilbenzeno como oxidante fraco em catalisadores à base de CeO2, não só favorecendo o maior 

rendimento de estireno, mas também inibindo a deposição de coque durante a desidrogenação 

do etilbenzeno. 

A reação de desidrogenação oxidativa de etilbenzeno a base de catalisadores de Cerio 

seguiu uma via de duas etapas: o etilbenzeno é primeiramente desidrogenado em estireno com 

formação simultânea de H2, e em seguida, o CO2 reage com H2 através da reação de Shift 

reversa. O estireno produzido pode facilmente sofrer polimerização para formar poliestireno, 

que é um intermediário chave para a formação de coque o que leva à desativação do catalisador. 

Na presença de CO2, a deposição de coque pode ser efetivamente removida via oxidação com 

CO2 (ZHANG et al., 2015). Portanto, o dióxido de carbono tem um papel fundamental como 

oxidante fraco na desidrogenação oxidativa do etilbenzeno, minimizando o depósito de carbono 

e mantendo a fase ativa do catalisador. 

Sato et al.(1988) sugeriram dois mecanismos para a reação de desidrogenação do 

etilbenzeno sobre um catalisador com caráter ácido-base, sendo eles:  

1) A desidrogenação simples, onde o átomo de hidrogênio do etilbenzeno é atraído pelo 

sítio básico da superfície do catalisador, levando à formação de carbânion. Este por sinal, muito 

instável, acaba perdendo um hidrogênio, formando estireno e H2;  

2) A desidrogenação oxidativa com CO2, primeiramente ocorre a ativação de CO2 sobre 

os sítios básicos fortes do catalisador seguidos pela atração do etilbenzeno. Os sítios básicos, 

que participam do ativação de dióxido de carbono, são distintos dos sítios básicos que abstraem 

o hidrogênio-α. Em seguida,  ocorre uma atração entre o CO2 ativado e o hidrogênio gerado na 

superfície do catalisador, que é seguido pelo formação CO, H2O e estireno. 
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Na literatura, há vários trabalhos que mostram o papel do CO2 na desidrogenação 

oxidativa do etilbenzeno usando catalisador à base de óxido de ferro (LIU et al., 2008; XU et 

al., 2009; SAITO et al., 2012; CHEN et al., 2013). A maioria dos estudos indica que o Fe3+ é a 

principal fase ativa, enquanto os menores estados de valência do ferro diminuem a atividade 

catalítica. Entretanto, a ação do CO2 na oxidação de Fe2+ para Fe3+ durante o ciclo de 

desidrogenação catalítica permanece um tema de pesquisa aberta, pois alguns estudos mostram 

que o CO2 tem a capacidade de oxidar o Fe2+ restabelecendo o ciclo catalítico e outros trabalhos 

indicam que o CO2 não possui esta capacidade (HE et al., 2011; WANG et al., 2014; 

KHATAMIAN et al., 2017). 

Apesar de existirem vários estudos que mostram o papel do oxidante na reativação de 

sítios Fe3+ para a desidrogenação oxidativa de hidrocarbonetos utilizando catalisadores à base 

de ferritas, o efeito do CO2 como oxidante fraco na desidrogenação oxidativa do etilbenzeno 

usando ferrita é raramente descrito na literatura (BRAGA et al., 2011; SOARES et al., 2019), 

requerendo estudos adicionais para elucidar a capacidade do CO2 de reativar os sítios da ferrita 

durante a desidrogenação do etilbenzeno. Além disso, não se encontra uma proposta 

mecanística mostrando o papel do CO2 no ciclo catalítico para a desidrogenação oxidativa do 

etilbenzeno usando catalisadores à base de ferrita. Além disso, a adsorção preferencial de CO2 

como monodentado, bidentado, polidentado, carbonato ou bicarbonato em ponte nos sítios 

ativos do espinélio precisa ser esclarecida para entender o potencial do catalisador de espinélio 

na desidrogenação oxidativa, considerando que uma adsorção muito forte do dióxido de 

carbono na superfície não é desejada para um processo catalítico cíclico. 

 

3.4. Espinélio à base de Ferritas 

 

As ferritas são materiais cerâmicos magnéticos que se obtém a partir da combinação de 

sais de ferro (óxidos, nitratos e carbonatos) com sais de outros metais. Esses materiais possuem 

propriedades magnéticas e elétricas com importantes aplicações tecnológicas (SINHA et al., 

2005; LIMA, 2011; GAMA et al., 2011). 

As ferritas podem ser classificadas em grupos de acordo com a sua estrutura cristalina 

como: espinélio (ex: CoFe2O4), granadas (ex:Y3Fe5O12), hexagonal (ex:BaFe12O19) e perovskita 

(ex: YFeO3). 

As ferritas do tipo espinélio (MFe2O4) são estruturas que possuem como metal trivalente 

o Fe3 + e um metal bivalente M2 +, podendo estes ocuparem posições tetraédricas e octaédricas 
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na rede cristalina, se organizando com oxigênios da rede proporcionando uma estrutura muito 

estável. De acordo com o tipo de preenchimento dos sítios da estrutura é possível agrupar os 

espinélios como normais, inversos ou mistos. Na estrutura normal, os íons metálicos divalentes 

M+2 ocupam os sítios tetraédricos e os íons de ferro trivalentes Fe+3 ocupam uma parte dos sítios 

octaédricos. Em um espinélio invertido os íons metálicos M+2 ocupam uma parte dos sítios 

octaédricos e os íons de ferro trivalentes Fe+3 a outra parte dos sítios octaédricos e também os 

sítios tetraédricos, como por exemplo a magnetita. No caso de espinélio misto, seria uma 

estrututa intermediária na ocupação dos sítios entre o espinelio normal e inverso (GUSMANO 

et al., 1996). 

Geralmente os íons divalentes M2+ estão distribuídos nos sítios tetraédricos (Figura 3-

a), enquanto os íons trivalentes Fe3+ estão nos sítios octaédricos (Figura 3-b) caracterizando o 

espinélio normal. Essa distribuição não é sempre observada, há compostos onde os íons M2+ 

estão nos sítios octaédricos e os íons trivalentes estão nos sítios tetraédricos e octaédricos, 

caracterizando o espinélio invertido, por exemplo a ferrita  de NiFe2O4 (KINGERY et al., 1976).  

 

Figura 3 – Representação dos sítios tetraédricos(a) e octaédricos(b) da estrutura espinélio(c) e (d) 

 

Fonte: KINGERY et al., 1976. 
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A célula unitária da estrutura de espinélio é constituída de oito fórmulas mínimas, das 

quais cada célula unitária possui 32 ânions O2-, 8 cátions divalentes e 16 cátions trivalentes, 

totalizando 56 íons. A estrutura cristalina tipo espinélio pode ser representada pela fórmula 

AB2O4, onde A representa os íons divalentes e B os íons trivalentes. Existem 64 possíveis 

posições para os cátions nos sítios tetraédricos e 32 nos sítios octaédricos, porém apenas 8 das 

64 e 16 das 32 posições são ocupados por cátions.  

As ferritas de estrutura espinélio invertido possuem empacotamento de íons de oxigênio 

em um arranjo cúbico de face centrada e íons metálicos ocupando sítios entre os íons de 

oxigênio. Estes sítios são de dois tipos denominados como tetraédricos ou sítios A (íon metálico 

localizado no centro de um tetraedro, cujos vértices são preenchidos por íons de oxigênio); 

octaédricos ou sítios B (íon metálico localizado no centro de um octaedro cujos vértices também 

são preenchidos por átomos de Oxigênio. A estrutura de espinélio inversa possui uma célula 

unitária cúbica, constituída por oito subcélulas. Cada subcélula contém uma molécula com 

fórmula geral M2+Fe2
3+O4, onde M2+ é um íon metálico divalente a exemplo de Fe2+, Ni2+, Mn2+, 

Zn2+, Co2+ entre outros (CALLISTER JR, 2004;SINHA et al., 2005).  

 A distribuição dos cátions na rede espinélio podem ser representada pela formula (M2+
1-

δFe3+
δ)[MδFe3+

2-δ]O
2-

4 onde os íons entre o parêntese estão nos sítios tetraédricos (sítios A) e os 

íons entre colchetes estão nos sítios octaédricos (sítios B). Sendo δ o grau de inversão. Quando 

δ = 1, a estrutura é chamada de espinélio inverso, quando δ = 0 a estrutura é chamada de 

espinélio normal e quando temos 0 < δ < 1 ela é chamada de espinélio misto. O espinélio misto 

é obtido quando os cátions M2+ e Fe3+ ocupam tanto as posições tetraédricas como as 

octaédricas. Muitos dos óxidos a base de ferro possuem estrutura cristalina do tipo espinélio e 

apresentam formula química geral AB2O4. Dependendo da distribuição dos cátions nos sítios, 

as ferritas podem ser classificadas em 3 categorias: (a) espinélio direta, onde os sítios A são 

ocupados apenas pelos metais divalentes; (b) espinélio inverso, onde todos os cátions divalentes 

estão presentes nos sítios B; (c) espinélio mista, onde íons divalentes estão presentes tanto em 

A quanto em B (CALLISTER JR, 2004).  

As ferritas são bastante estudadas devido suas características magnéticas, e 

consequentes aplicadas em reação químicas ou processos que envolvem estas caraterísticas. As 

características magnéticas podem facilitar a separação do catalisador ao final do processo 

catalítico. 
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3.4.1. Ferrita de cobalto 

 

A ferrita de cobalto pode ser espinélio totalmente invertido ou espinélio parcialmente 

invertido dependendo da substituição de cátions, que está diretamente relacionada às condições 

de síntese. A distribuição de cátions entre Co2+ e Fe3+ sobre os sítios A e B influencia as 

propriedades físicas da estrutura de CoFe2O4 e, consequentemente, irá ter um efeito nas 

propriedades catalíticas (HUTAMANINGTYASA et al., 2016).  

Muitos estudos empregam o uso das ferritas de cobalto do tipo espinélio em processos, 

visando a exploração principalmente das suas características magnéticas e estruturais únicas 

que o tornam um ótimo candidato para diversas aplicações tecnológicas, tais como: carreamento 

de fármacos, sensores, gravação magnética, etc (MOHAPATRA et al., 2011). Dentre as 

principais propriedades magnéticas, ela se destaca por possuir magnetização de saturação 

moderada, alto campo coercitivo, alta dureza mecânica e estabilidade química (LIMAYE et al., 

2009).  

Dentre alguns processos nos quais as ferritas de cobalto são aplicadas temos: a 

degradação fotocatalítica de produtos farmacêuticos, corantes, entre outros produtos, por 

exemplo, para a degradação de vermelho de congo, laranja metílico, azul de metileno, rodamina 

B (ZHU et al., 2015ABROUSHAN et al., 2017; MEIJUAN et al., 2019; TABIT et al., 2018; 

DUMITRU et al., 2013; HE et al., 2017); como agente floculante (OLIVEIRA et al., 2013); 

utilização como supercapacitores (KENNAZ et al., 2018); produção de hidrogênio 

(GAIKWAD et al., 2011); ferrita de Co-Ni substituída com Escândio é aplicada nas reações de 

combustão catalítica (DUMITRU et al., 2013; RESLESCU et al., 2014); na oxidação de CO e 

potencial aplicação em células combustíveis (CHAGAS et al., 2016); uso em baterias de ions- 

lítio (WANG et al., 2015); oxidação de álcoois (BHAT et al., 2014; BURANGE et al., 2014; 

ABREU et al., 2018); conversão catalítica de metanol para hidrocarbonetos C1-C26 (LAI et al., 

2015); oxidação do ciclo hexano com seletividade para ciclo hexanona e ciclo hexanol  (TONG 

et al., 2014); entre outros processos. Cada processo menciona o uso de ferrita de cobalto 

objetivando explorar as suas melhores características, como a alta condutividade elétrica, ótima 

estabilidade térmica, atrelando um caráter de resistência ao material, bom poder oxidante 

proveniente do oxigênio da rede e alta atividade catalítica. 

Diante de tantos processos com aplicação de ferrita de cobalto, pouco se fala em relação 

a reação de desidrogenação oxidativa do etilbenzeno (MATHEW et al., 2003; BRAGA et al., 

2011). Uma das equipes que trabalharam nesta área, foi Madduluri et. al.(2018) que 
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sintetizaram catalisadores à base de MgAl2O4. Outra equipe de pesquisadores agregaram neste 

mesmo catalisador a presença de Ferro na estrutura da ferrita e mostraram que o desempenho 

catalítico de Fe3+ no espinélio é superior ao catalisador comercial e comumente utilizado na 

indústria, α-Fe2O3 (JI et al., 2013).  

Os poucos estudos experimentais não detalham a química da superfície envolvida no 

ciclo catalítico. Há vários métodos para se obter ferritas, o método mais utilizado é o método 

convencional que envolve a mistura mecânica dos precursores, seguida de reações de estado 

solido, este método possibilita a produção em larga escala de ferritas mas apresentam certas 

desvantagens tais como: tamanho das partículas e distribuição não uniforme dos tamanhos das 

partículas (MOORE et al., 1995). Para se evitar esses problemas, diversos métodos químicos 

de síntese foram desenvolvidos como: sol-gel, citratos precursores, co-precipitação, reação de 

combustão entre outros (FUMO et al., 1997; GOPAL et al., 2000). 

No estudo de Vlazan et al. (2017), observaram que o método de síntese de Pechini 

(PECHINI, 1967) trouxe melhores rendimentos na obtenção de nanopartícluas de ferrita de 

cobalto. Este método é bastante importante na síntese das ferritas, onde se utiliza ácido cítrico 

e etileno glicol para que haja polimerização visando a obtenção de dispersão metálica em 

suportes catalíticos de forma homogênea, mantendo a proporção molar do metais inseridos em 

forma de nitrato ou carbonatos (precursores metálicos).  

 

3.5. MCM-41 

 

No início dos anos 90, a descoberta dos materiais mesoporosos da família M41S foi 

relatada por pesquisadores do grupo Mobil Oil Research and Development Corporation 

(KRESGE et al., 1992) possibilitando a abertura de novos caminhos para a síntese de 

catalisadores com mesoporos uniformes que facilitam o acesso das moléculas com alto peso 

molecular, presentes no petróleo e na produção da química fina. A cada dia aumenta-se a 

pesquisa desses materiais, desenvolvendo metodologias de síntese, modificações pós-síntese, 

além de novas formas de caracterização. 

Um dos componentes desta família é o MCM-41 o qual apresenta um arranjo hexagonal 

de mesoporos unidimensionais com diâmetro entre 2 e 10 nm, boa estabilidade térmica, altos 

valores de área superficial, volume e  formato de poros que podem ser modificados variando-

se a razão Si/Al e através da escolha do direcionador de estrutura (ZHAO et al., 2015), 

respectivamente, o que torna este material promissor nas áreas de adsorção e na catálise, que 
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foi o principal foco nesta pesquisa. Esse materiais possuem áreas específicas na faixa de 700 – 

1500 m2/g, com poros cilindricos estreitos, na faixa de 15 a 120 Å. 

De acordo com a IUPAC, os materiais porosos seguem uma classificação em relação 

aos diâmetros de seus poros: 

 

 ULTRAMICROPOROS :  dp < 0,7 nm    (dp = diâmetro de poros) 

 MICROPOROS:     dp < 2 nm ; 

 MESOPOROS:     2nm < dp < 50nm;  (1nm = 10Å) 

 MACROPOROS:    dp > 50nm. 

Os principais sólidos porosos da família M41S são MCM-41, MCM-48 e MCM-50. O 

MCM-41 consiste numa fase ordenada possuindo uma matriz hexagonal formada por canais 

uniformes e unidirecionais, cuja imagens das estruturas de cada uma estão mostradas na Figura 

4. O MCM-48 consiste em uma fase cúbica formada por um sistema de poros tridimensionais 

e o MCM-50 consiste em uma fase lamelar estabilizada de alto fator de empacotamento. As 

outras fases consistem em MCM-41 desordenados, devido a falta de regularidade em relação a 

organização do cilindros na estrutura hexagonal em relação à MCM- 41 convencional. 

 

Figura 4 – Mesofases da família M41S 

 

Fonte: BECK et al., 1992. 
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O primeiro mecanismo de formação para esta família de materiais M41S foi 

denominado mecanismo LCT “liquid-crystal templating”, proposto pelo próprio grupo de 

pesquisadores da Mobil (BECK et al., 1992). Duas rotas foram propostas, demonstradas no 

Esquema 3. Na rota 1, as moléculas de surfactantes se organizam previamente em um cristal 

líquido onde as espécies inorgâncias penetram a região do solvente balanceando as superfícies 

hidrofílicas das micelas, onde por exemplo, a estrutura hexagonal serve de modelo para a 

formação do MCM-41. Já na rota 2, as espécies silicato participam junto com o sufactante na 

formação da estrutura. 

 

Esquema 3 - Mecanismos propostos por BECK et al(1989), para a síntese dos materiais mesoporosos MCM-41 

 

Fonte: BECK et al.,1992. 

 

Alguns estudiosos fizeram um aprofundamento das técnicas de síntese do MCM-41, até 

que o método mais aceito para a formção de mesoporosos foi proposto por Huo et al.(1994). 

Onde ele sugeriu que antes da adição dos precursores inorgâncios no gel de síntese, não é 

necessária a formação de uma estrutura de cristal líquido, ou micelas cilíndrica, sobre o qual se 

realiza a nucleação e o crescimento da mesoestrutura inorgânica. Ainda sugeriu a adição de 

espécies inorgâncias em agregados micelares de moléculas orgânicas, o que proporciona a 

reorganização da estrutura, dando espaço para novas morfologias devido as interações 

eletrostáticas das espécies orgânicas e inorgânicas. 

Dependendo do tipo de surfactante (aniônico ou catiônico) e da espécie inorgânica, e 

com base no mecanismo exposto, os autores propôem diferentes tipos de formação.  

Esses materiais são preparados através do processo sol-gel, utilizando-se geralmente de 

surfactantes catiônicos quarternários de amônio, a exemplo do brometo de cetilmetilamonio 
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(CTABr), como direcionador na síntese do material altamente organizado. Os direcionadores 

são moléculas volumosas compostas por partes polares (hidrofílicas) e não polares 

(hidrofóbicas). Quando adicionados em água formam micelas, e em torno delas, ocorre a 

condensação do precursor inorgânico para formação da estrutura mesoporosa. O direcionador 

responsável pela formação dos poros do catalisador é removido após a calcinação. Nesse 

sistema, a organização molecular é dirigida por interações eletrostáticas entre os surfactantes 

carregados positivamente e as espécies de silicato carregadas negativamente em solução 

(SCHWANKE et al., 2012).  

Para nossa pesquisa, na qual buscamos a estrutura de MCM-41 por possuir estabilidade 

térmica e elevada área superficial, adotamos a metodologia de síntese adapatada de Rossetto et 

al.(2015), onde se utiliza surfactante catiônico CTABr como direcionador de estrutura para as 

espécies inorgânicas, usa-se o hidróxido de tetrametilamônio como agente mineralizante 

proporcionando a facilidade da formação da construção da sílica devido ao cátion orgânico 

fornecido. A sílica aerosil foi a fonte de silício para formação das paredes dos cilindros da 

estrutura hexagonal. Tais fomatos proporcionam as características desejáveis para a reação de 

desidrogenação, devido à estabilidade térmica e alta área superficial fornecida à ferrita de 

cobalto impregnada na sua superfície.  

 

4. EXPERIMENTAL  

 

4.1. Síntese do suporte de sílica MCM-41 

 

As sínteses do suporte de sílica mesoporosa MCM-41 foram baseadas na síntese descrita 

anteriormente (ROSSETTO et al., 2015). O procedimento obedeceu à seguinte razão molar, 1 

SiO2: 0,15 CTABr: 0,26 TMAOH: 20,52 H2O. Inicialmente, uma solução contendo 100,53 g 

de água destilada e 15 g de CTABr foi adicionada a um béquer de plástico a temperatura 

ambiente sob agitação constante durante 1 h. Em seguida, outra solução contendo 25,95 g de 

TMAOH a 25% e 2,88 g de sílica aerosil foi adicionada a outro béquer de plástico sob agitação 

magnética durante 1 h para homogeneizar a solução. Posteriormente, as duas soluções descritas 

anteriormente foram unidas, vagarosamente, em um único béquer de plástico. A esta nova 

solução foi lentamente adicionada 13,56 g de sílica aerosil e foi mantido sob agitação constante 

durante 1 h para formação de um gel homogêneo. Posteriormente, o gel foi transferido para 

autoclaves de aço inoxidável com cápsulas de Teflon internamente sob um forno estático a 
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135°C durante 24 h. Depois, o material formado foi filtrado e seco a 100°C durante 12 h. 

Finalmente, o precursor obtido foi calcinado a 550°C por 6 h sob atmosfera de ar. A amostra 

final foi nomeada como MCM-41 - PURA. 

 

4.2. Síntese da CoFe2O4 suportada em MCM-41 usando impregnação úmida  

 

A síntese dos catalisadores com 20% em peso de CoFe2O4/MCM-41 e 20% em peso de 

Fe2O3/MCM-41 foi baseada no método de impregnação (Esquema 4). Inicialmente, os 

precursores foram preparados usando o método dos precursores poliméricos, Pechini. Para o 

sólido CoFe2O4/MCM-41, utilizou-se uma solução aquosa com 1,723g de nitrato de ferro 

[Fe(NO3) 3.9H2O - 404g/mol] e 0,625g de nitrato de cobalto [Co (NO3)2.6H2O - 290,7 g/ mol]. 

Em seguida, acrescentou-se ácido cítrico numa proporção de 2:1 (molar) em relação à solução 

de metais, deixando-se em agitação por 30 min a 60ºC. Posteriormente, etileno glicol foi 

adicionado à solução, em uma proporção de 3:2 (molar) em relação ao ácido cítrico, nas mesmas 

condições do procedimento anterior. 1,0 g de MCM-41 foi misturado em um balão específico 

de rotaevaporador, com a solução precursora contendo a quantidade apropriada de sais 

metálicos gerados no método Pechini, agitando-se por 3 h a 60ºC. Logo após, foi-se estabelecida 

a temperatura de 100ºC para a secagem da amostra no balão do rotaevaporador, para facilitação 

de retirada do material formado. Posteriormente, as amostras foram secas a 100°C por 12 horas, 

finalmente, calcinadas sob ar a 700°C por 2 h para obter a ferrita de cobalto com 20% em peso 

de CoFe2O4/MCM-41 e para a hematita com 20% em peso de Fe2O3/MCM -41 As amostras 

20% em peso de CoFe2O4/MCM41-41 e 20% em peso de Fe2O3/MCM-41 foram nomeadas 

como CoFe2O4/MCM-41 e Fe2O3/MCM-41, respectivamente. 
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Esquema 4 – Etapas da síntese para Ferrita de Cobalto junto com a impregnação no suporte MCM-41, baseado 

no método Pechini 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.3. Caracterização dos sólidos  

 

A composição química do catalisador foi determinada usando espectroscopia de 

fluorescência de raios X (FRX) com um espectrômetro ZSX mini II, Rigaku. As análises de 

difração de raios-X foram realizadas em um difratômetro Bruker D2 Phaser aplicando uma 

radiação CuKα (λ = 1,54Å) com um filtro Ni, com passo 0,02º, corrente de 10 mA e tensão de 

30 kV usando um detector Lynxeye para determinar a estrutura cristalina da ferrita de cobalto 

ou hematita. A análise de difração de raios-X foi realizada a baixo ângulo (2θ entre 0,5 – 5 

graus), para detecção dos picos característicos do suporte catalítico MCM-41, e também a alto 

ângulo (2θ entre 10 e 90 graus), para identificação dos picos característicos da ferrita e hematita. 

A identificação da fase foi feita através do software X-Pert HighScore Panalytical e do banco 

de dados Joint Committee on Powder Diffraction Standards - JCPDS-ICDD (2003). O 

refinamento de Rietveld foi realizado utilizando o software GSAS (LARSON; VON DREELE, 

2004) e uma interface EXPGUI (TOBY, 2001) após a determinação do alargamento 

instrumental por meio do refinamento de uma amostra padrão LaB6. A função Pseudo-Voigt 

modificada (Thompson-Cox-Hastings) foi escolhida para ajustar os perfis dos picos de difração 

para as fases cristalinas identificadas. A largura a meia altura (FWHM) dos picos foi utilizada 

para calcular o tamanho do cristalito com base na equação de Scherrer (AZAROFF, 1968). 

Análises de espectroscopia Raman foram realizadas a temperatura ambiente usando um 

microscópio Raman DXR (HORIBA Scientific, modelo LabRAM HR Evolution) com fonte de 

excitação de 532 nm a partir de um laser Ar+ para identificar as fases CoFe2O4 e α-Fe2O3. 
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Os espectros Mössbauer foram registrados em um modo de transmissão usando um 

espectrômetro (SEECo) com varredura triangular em velocidade. Utilizou-se um criostato de 

temperatura variável de ciclo fechado (Janis) de Helio para registrar espectros de -261ºC e 27K. 

A fonte de radiação γ de 14,4 keV foi de 57Co em uma matriz Rh com atividade de 20 mCi. 

As análises de XPS foram realizadas em um espectrômetro Kratos Ultra DLD usando 

radiação Al Kα monocromada (10mA, 15kV). Todos os espectros foram obtidos no modo 

híbrido (lentes eletrostática e magnética combinadas). Todos os espectros foram referenciados 

à linha C1s na energia de ligação 284,6eV, característica de estar sempre presente o carbono 

adventício (C-C e C-H). Esta posição de pico foi obtida após a subtração da linha de base 

Shirley e a decomposição do pico C1s envolvido usando um ajuste de curva Gaussiano-

Lorentzien (70% -30%). Todos os outros picos de fotoelétrons foram subtraídos da linha de 

base e ajustados à curva da mesma maneira. A quantificação foi realizada usando o software 

VISION fornecido. Os fatores de sensibilidade relativa (RSF) aplicados são inerentes a este 

software e incorporados as seções transversais de fotoelétron de Wagner e correção de 

analisador de transmissão. 

As medidas magnéticas de ciclos de histereses isotérmicas (MxH), de resfriamento de 

campo zero (Mzfc) e de resfriamento de campo (Mfc) em função da temperatura foram 

realizadas utilizando um sistema de medição das propriedades físicas (PPMS-Dynaccol, 

Quantum Design) equipado com um magnetômetro de amostra vibrante (VSM).  

As análises de redução a temperatura programada (TPR) foram realizadas na faixa de 

100-950 ºC num reator de quartzo utilizando um fluxo de mistura contendo 8% H2/N2(20 

mL/min) a uma taxa de aquecimento de 10 ºC/min. Um detector de condutividade térmica 

(TCD) foi usado para acompanhar o consumo de H2 e determinar a estabilidade dos materiais 

frente à atmosfera redutora e as propriedades redox dos óxidos formados. 

Para análise da adsorção química de piridina os espectros de FTIR de pellets auto-

suportados de catalisadores à base de Co-Fe-MCM-41 foram registrados com um espectrômetro 

Brucker Vector 22 no modo de absorção com uma resolução de 2 cm−1. Os catalisadores foram 

colocados em uma célula do infravermelho equipada com janelas de CaF2 e tratados in situ. Os 

diferentes sólidos foram primeiro pré-tratados a 450 ºC sob vácuo por 1 h. A piridina foi 

adsorvida sob a pressão de vapor de saturação durante 5 min à temperatura ambiente e o pellet 

foi dessorvido a 150 °C durante 1 h para remover as espécies de piridina fisissorvidas. O 

espectro da amostra após o pré-tratamento e após a adsorção da piridina foram registrados para 

avaliar as propriedades ácidas dos sólidos. 
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Para análise da adsorção química de NO os espectros de FTIR de pellets auto-suportados 

de amostras à base de Co-Fe-MCM-41 foram realizados com um espectrômetro Brucker Vector 

22 no modo de absorção com uma resolução de 2 cm− 1, em uma célula do infravermelho feita 

em quartzo equipado com janelas CaF2. Antes da adsorção, o NO passou por outro processo de 

purificação através da passagem por uma armadilha fria de nitrogênio líquido. Inicialmente, os 

catalisadores foram aquecidos a 450 °C sob vácuo durante 3 h como o pré-tratamento. O tempo 

de adsorção foi definido como 5 min para todas as experiências de FTIR usando uma pressão 

de 20 torr à temperatura ambiente. Posteriormente, o NO foi adsorvido durante 18 h utilizando 

20 torr a 200 ° C. Subtrações de espectros IR do pellet de catalisador sob vácuo antes da adição 

de NO e os espectros de fase gasosa de NO adsorvido ao pellet foram realizadas para avaliar a 

química da superfície dos sítios ácidos presentes nos catalisadores. Após a adsorção e antes da 

análise de FTIR, as amostras foram submetidas a um vácuo à temperatura ambiente.  

Para os espectros de FTIR para análise do papel de CO2, o sólido foi primeiro pré-tratado 

a 450°C sob vácuo durante 1 h. Um experimento isotérmico de adsorção de CO2 a temperatura 

ambiente foi realizado sobre uma amostra pré-tratada por 5 min e o pellet foi dessorvido a 

temperatura ambiente por 1 h para remoção das espécies de CO2. Os espectros após o pré-

tratamento e após a adsorção de dióxido de carbono foram registrados para avaliar o tipo de 

carbonato formado na superfície. 

Após a adsorção de CO2, a piridina também foi adsorvida sob pressão de vapor por 5 

min em temperatura ambiente e o pellet passou por processo de dessorção a 150 ºC por 1 h para 

remoção das espécies de piridina. O espectro após a adsorção de piridina foi registrado para 

avaliar as propriedades ácidas dos sólidos na presença de CO2 adsorvido na superfície. O 

mesmo procedimento foi realizado sem adsorção prévia de CO2, a fim de avaliar o efeito do 

dióxido de carbono nas propriedades ácidas. 

A presença de sítios básicos e a força dos sítios básicos foram determinados por 

dessorção programada pela temperatura de CO2 (TPD-CO2). Antes das experiências de TPD-

CO2, as amostras foram pré-aquecidas sob fluxo He (16 mL.min-1) a 700°C durante 1 h e 

arrefecidas a 45°C sob o mesmo fluxo de gás. A adsorção de CO2 foi realizada usando um fluxo 

de CO2 puro (16 mL.min-1) através do reator por 30 min a 45°C. Após a estabilização da linha 

de base sob fluxo He (20 mL.min-1) à temperatura ambiente, a corrida TPD-CO2 foi realizada 

com uma taxa de aquecimento de 10 °C.min-1 de 60°C até 600°C. O CO2 dessorvido foi 

identificado por um detector de condutividade térmica (TCD) online após o gás passar por uma 

armadilha para remover qualquer vestígio de água. 
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A análise de fisissorção de N2 foi realizada a uma temperatura de 77K (-196 ° C) em 

um analisador de adsorção de gás modelo ASAP 2020 Physisorption/Micromeritics, a fim de 

obter as propriedades texturais dos catalisadores. Antes da análise, os sólidos foram 

desgaseificados sob vácuo a 200 °C durante 2 h. A partir das isotermas obtidas foram extraídos 

os valores de área superficial específica pelo método BET, volume de poros e diâmetro dos 

poros. 

A morfologia do suporte de sílica MCM-41 e a dispersão da ferrita de cobalto foram 

investigadas por microscopia eletrônica de transmissão (TEM) com uma voltagem de 

aceleração de 120 kV (Jeol, JEM-2100, com EDS, Thermo scientific). Os catalisadores foram 

preparados colocando uma gota da dispersão cetona-sólido num suporte de cobre revestido com 

carbono (300 mesh). 

Os catalisadores pós-reação foram analisados por termogravimetria (TG), no equipamento 

TA Instruments (modelo SDTQ600), usando uma vazão de 50 mL.min-1 de ar sintético, com 

variação de temperatura de 30 a 1000ºC em uma taxa de aquecimento de 10 Cº.min-1, visando 

a quantificação de coque despositado na superfície dos catalisadores durante a reação. 

  

4.4. Teste Catalítico 

 

A reação de desidrogenação do etilbenzeno foi realizada em uma linha catalítica (Figura 

5) com um microrreator de quartzo de leito fixo utilizando 60 mg de catalisador a 550 °C e 

pressão atmosférica sob fluxo de nitrogênio (30 mL/min-1). 

Inicialmente, para a ativação do óxido antes da reação, o material foi pré-tratado sob 

fluxo de nitrogênio (30 mL/min-1) por 60 min a 550 ºC para remover água e CO2 fisissorvidos. 

Posteriormente, o etilbenzeno gasoso foi colocado em contato com o catalisador no leito 

catalítico usando um saturador contendo etilbenzeno a 34 °C, que foi transportado pela mistura 

de N2 e CO2 (30 mL/min-1) e consequentemente conduzindo à reação de desidrogenação. A 

razão molar de CO2: etilbenzeno foi de 30.  A reação também foi realizada na ausência de CO2 

utilizando 30 mL/min-1de N2 puro para avaliar o papel do CO2 no desempenho catalítico. A 

identificação dos produtos e a transformação do reagente foram analisadas por cromatografia 

gasosa (GC, Clarus 680, Perkin Elmer) utilizando um instrumento equipado com um FID e uma 

coluna capilar não polar FS CAP Equity-5 (30m x 0,25mm x 0,25µm). O n-heptano foi utilizado 

como padrão interno para análise cromatográfica.  
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As amostras após a reação do teste catalítico, foram nomeadas diferenciando 

metal/suporte, CoFe2O4/MCM-41, Fe2O3/MCM-41 e MCM-41-PURA. Por motivo de 

comparação nos experimentos referentes ao papel do CO2, uma diferenciação foi feita em 

relação a presença ou ausência de CO2, nos nomes das amostras foram acrescentadas -CO2 ou 

-N2, respectivamente (CoFe2O4-MCM-41-CO2 e CoFe2O4-MCM-41-N2). 

 

Figura 5 - Linha catalítica utilizada para os testes de atividade dos catalisadores estudados 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

A conversão de etilbenzeno (CEt) foi calculada de acordo com a equação (1), a 

seletividade do produto (Sestireno) foi calculada de acordo com a equação (2) e a atividade 

específica (A) foi calculada de acordo com a equação (3). 

 

%𝐶𝐸𝑡 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑏𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜(𝑚𝑜𝑙)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑏𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟(𝑚𝑜𝑙)
𝑥100   (1) 

 

 %𝑆𝐸𝑠𝑡𝑖𝑟𝑒𝑛𝑜 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑜𝑙)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑚𝑜𝑙)
𝑥100      (2) 

 

      𝐴 (𝑚𝑜𝑙. 𝑚−2. ℎ−1) =
𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑜 𝑒𝑡𝑖𝑙𝑏𝑒𝑛𝑧𝑒𝑛𝑜 (𝑚𝑜𝑙.ℎ−1) 𝑥 𝐶𝐸𝑡

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑔) 𝑥 á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚2.𝑔−1)  
         (3) 



  

 
 

53 
 

4.5. Métodos Computacionais 

4.5.1 Método usado para o estudo da adsorção preferencial do etilbenzeno na superfície 

da ferrita 

 

A fim de avaliar a capacidade de troca de cobalto e ferro na estrutura eletrônica das 

superfícies da ferrita de cobalto (CoFe2O4), os cálculos de DFT foram realizados usando 

condições de contorno periódicas para melhor reproduzir as superfícies bidimensionais. Isso 

permite avaliar propriedades onipresentes de longo alcance no sólido, mais realistas e 

consistentes com o material micrométrico obtido. 

Espinélio, CoFe2O4, com estrutura cúbica (grupo espacial Fd3'm), foi definido na fase 

bulk por um parâmetro de rede (a = 8,35 Å) e três átomos não equivalentes (1 Co, 1 Fe e 1O). 

A célula unitária (posições atômicas e parâmetro de rede) foi totalmente otimizada e a estrutura 

relaxada foi usada para modelar a superfície de baixo índice (001) através do modelo de placa, 

que é periódica na direção x e y, mas finita em z. A expansão da super célula da placa (2x2) foi 

empregada para permitir um melhor relaxamento estrutural das camadas superficiais mais 

externas. Esta placa contém 136 átomos, área de superfície de ~ 120 Å2 e espessura de ~ 8,4 Å. 

A superfície (001) de vários espinélios tem sido utilizada como representativa para muitos 

estudos (HAJIYANI; PENTCHEVA, 2018; SHI et al., 2018), onde a terminação octaédrica é 

mais estável que a tetraédrica. Os poliedros naturais nas camadas externas são octaedros não 

coordenados [FeO5], enquanto os [CoO4] tetraédricos estão na subsuperfície. Além dessa 

configuração, outras duas possibilidades foram modeladas nas quais um (12,5%) ou quatro 

(50%) ferros nos sítios octaédricos foram substituídos por cobalto, atingindo uma superfície de 

espinélio parcialmente invertida. 

Todos os cálculos teóricos da DFT foram realizados usando o híbrido HHLYP funcional 

(BECKE, 1993) no pacote CRYSTAL 17 (DOVESI et al., 2017; ERBA et al., 2017) incluindo 

também a correção da dispersão Grimme D3 (STENLID; BRINCK, 2017). Os centros atômicos 

foram representados pelo conjunto de base de todos os elétrons: Co 8/6411/41 (s / sp / d), Fe 

8/6411/41 (s / sp / d) e O 8/411/11 (s / sp / d), como disponível dentro da Biblioteca Crystal Set 

Set (CRYSTAL, 2018). O formalismo de Kohn-Sham irrestrito foi adotado para todos os 

sistemas para garantir a solução magnética. A precisão para a série de Coulomb e a troca foi 

controlada por cinco parâmetros de limiares estabelecidos para 8,8,8,8,16. O fator de 

encolhimento (Pack-Monkhorst e rede de Gilat) foi ajustado para 6 no volume (ou 2 para a 

placa da supercélula), correspondendo a 16 (ou 4) pontos k- independentes na parte irredutível 

da integração da zona de Brillouin. A convergência dos critérios do SCF foi governada por um 
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limiar de energia de 10-7 Hartree para otimizações da geometria. Todas as estruturas foram 

otimizadas com o algoritmo Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) para atualização de 

Hessian, considerando (0,0003 a.u.) os critérios de convergência no gradiente e (0,00120 a.u.) 

para deslocamentos nucleares. 

A estrutura eletrônica foi estudada através de cargas atômicas de Hirshfeld, superfícies 

eletrostáticas e de densidade de cargas, estrutura de bandas e densidade de estados (DOS), 

analisadas utilizando propriedades de rotina do código CRYSTAL17, considerando a mesma 

configuração utilizada na otimização, mas melhorando para 20 o número de k-pontos durante 

a diagonalização da matriz Fock. 

As interações eletrostáticas sempre foram consideradas um fator importante que rege as 

interações ligante-receptor e ácido-base do ponto de vista catalítico. A identificação dos sítios 

de acidez e basicidade das superfícies dos espinélios foi realizada através da análise da estrutura 

eletrônica, enquanto a capacidade de adsorver a molécula de etilbenzeno foi prevista 

indiretamente por meio de um potencial eletrostático, V (r), como perspectiva complementar, 

que é um descritor para acidez de Lewis (STENLID; BRINCK, 2017).  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A fim de se obter uma maior clareza na exposição dos resultados provenientes desta 

pesquisa, foi necessário a divisão do trabalho em duas etapas principiais: 

 

 BLOCO 1 – Resultados referentes aos catalisadores de ferrita de cobalto 

analisando suas características físico-químicas e a adsorção preferencial do 

etilbenzeno nos sítios ácido-base de O-2-Fe3+-O2-e O-2-Co2+-O2-presentes nas 

posições tetraédrica e octaédrica da ferrita de cobalto. 

 

 BLOCO 2 – Resultados referentes à importância do papel desempenhado pelo 

CO2 na reação de desidrogenação oxidativa de etilbenzeno. 

 

5.1. BLOCO 1 – Resultados referentes aos catalisadores de ferrita de cobalto analisando 

suas características físico-químicas e a adsorção preferencial do etilbenzeno nos 

sítios ácido-base de O-2-Fe3+-O2-e O-2-Co2+-O2-presentes nas posições tetraédrica e 

octaédrica da ferrita de cobalto. 
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Nesse primeiro bloco de resultados será apresentada a caracterização completa e os 

testes catalíticos da ferrita de cobalto dispersa no suporte MCM-41 sempre comparando com 

catalisador tradicional a base de hematita. Ao final, será apresentado uma proposta mecanística 

com base nos resultados obtidos e apoiados por cálculos teóricos-computacionais. 

 

5.1.1. Propriedades químicas e estruturais do Ferro/Cobalto (DRX, Raman, 

Mössbauer e XPS) 

 

As amostras foram analisadas por difração de raios X para observar as fases cristalinas 

da ferrita e hematita (Figura 6), como também os picos característicos do MCM-41, referentes 

aos planos cristalográficos do suporte (Figura 7). Os resultados são apresentados na Figura 6. 

A formação da fase α-Fe2O3 é esperada de acordo com a literatura para a amostra Fe2O3/MCM-

41, uma vez que a amostra foi calcinada à temperatura de 700°C após o processo de 

impregnação (LEE; KWAK, 2018; BEPARI et al., 2017). No entanto, o catalisador 

Fe2O3/MCM-41 apresentou o perfil de um sólido amorfo porque nenhum pico de difração foi 

identificado no difratograma. O perfil de material amorfo pode estar relacionado à formação de 

cristalitos extremamente pequenos de α- Fe2O3 e/ou a um grande número de defeitos 

(microestrutura), que impedem sua identificação por DRX. A impregnação de Fe3+ na superfície 

do MCM-41 leva a uma alta dispersão da fase de hematita, justificando o perfil apresentado no 

difratograma. A técnica de DRX possui uma limitação de sensibilidade para identificar fases 

com tamanho de partículas extremamente pequeno. Trabalhos anteriores sobre o Fe2O3 disperso 

em suportes à base de sílica mostraram a formação de Fe2O3 com tamanhos de cristalito abaixo 

do limite de detecção do DRX (< 4–6 nm) (BRAGA et al., 2009; CUELLO et al., 2015). 
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Figura 6 – Resultados dos difratogramas de raios-X dos diferentes catalisadores. 
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Por outro lado, a amostra CoFe2O4/MCM-41 apresentou picos definidos característicos 

da ferrita de cobalto, CoFe2O4 (JCPDS 01-079-1744), como pode ser observado no padrão 

inserido (gráfico em colunas) comparando com o difratograma experimental, Figura 6. O 

refinamento da estrutura usando o método Rietveld foi realizado a fim de calcular o tamanho 

do cristalito a partir da equação de Scherrer e confirmar a fase cristalina observada no software 

X'pert highscore durante a identificação. O difratograma experimental e teórico obtido a partir 

do refinamento é detalhado na Figura 8. O tamanho do cristalito foi de 8,6 nm para a ferrita de 

cobalto, indicando que a impregnação do CoFe2O4 no suporte do MCM-41 leva à formação de 

nanopartículas com alta dispersão metálica, o que será essencial em aplicações catalíticas. 
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Figura 7 - Resultados dos difratogramas de raios-X a baixo ângulo dos diferentes catalisadores. 
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Análises de DRX a baixo ângulo foram realizadas para observar a mudança na estrutura 

dos poros do MCM-41 após o processo de impregnação. Os difratogramas de ângulo baixo para 

os materiais sintetizados neste estudo estão presentes na Figura 7. É importante ressaltar que o 

resultado da difração de raios-X do mesoporoso ordenado MCM-41 mostra um pequeno 

número de reflexões sempre posicionadas em pequenos ângulos de difração. Geralmente, 

apenas três picos de difração são bem resolvidos e estão relacionados aos planos de reflexões 

(100), (110) e (200) (URSACHI et al., 2012). Estes resultados confirmaram a formação da 

mesoestrutura ordenada hexagonalmente típica do MCM-41. 

 

Figura 8 – O difratograma experimental e teórico obtido a partir do refinamento de estrutura Rietveld 
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Percebeu-se que os picos são ligeiramente mais amplos e menos intensos após a 

impregnação, indicando a presença de óxido de ferro ou ferrita de cobalto dentro da estrutura 

de poros do MCM-41, causando uma redução no contraste da densidade eletrônica. Além disso, 

alguns poros são preenchidos durante o processo de impregnação, provocando uma pequeno 

deslocamento dos picos nos difratogramas (CUELLO et al., 2015; TEO et al., 2016). Apesar da 

pequena diferença nos difratogramas comparando as amostras antes e após a impregnação, 

nota-se que a estrutura do MCM-41 foi praticamente mantida, apenas uma diminuição do picos 

referentes aos planos cristalográficos acarretando apenas uma leve desorganização da estrutura, 

porém a estrutura mesoporosa do suporte é sustentada após os processos de impregnação e 

calcinação, o que será fundamental para aplicação catalítica, permitindo acessibilidade do 

reagente a sítios ativos e consequentemente o ciclo catalítico. 

 Os resultados da análise elementar obtidos por FRX, Tabela 1, mostram que o valor da 

relação mássica Fe/Co está próximo da ferrita de cobalto. Além disso, a relação mássica entre 

Fe/Si e (Fe + Co)/Si está próxima aos valores previstos na metodologia de síntese, indicando 

que a relação entre o sítio ativo (Fe2O3 ou CoFe2O4) e suporte (SiO2-MCM-41) é semelhante 

para as duas amostras. 

 

Tabela 1 - Composição química elementar obtido por fluorescência de raios X (FRX) e concentrações atômicas 

superficiais obtidos por XPS. 

 
Catalisador 

 
Fe/Si 

 
(Fe+Co)/Si 

 
Fe/Co 

 
%[C]superfície 

 
%[O]superfície 

 
%[Fe]superfície 

 
%[Co]superfície 

 
%[Si]superfície 

Fe2O3/MCM-41 0,34 - - 2,00 74,70 0,90 - 22,40 

CoFe2O4/MCM-
41 

- 0,27 1,80 1,50 73,00 3,00 2,10 20,40 

[M]superfície: M=C, O, Fe, Co e Si, concentração atômica superficial/átomo % (XPS). 

 

As análises de espectroscopia Raman foram realizadas para obter informações sobre a 

fase cristalina do óxido de ferro obtida na amostra Fe2O3/MCM-41 (não identificada por DRX) 

e confirmar a fase formada do sólido CoFe2O4/MCM-41. Os espectros Raman das duas 

amostras estão presentes na Figura 9. Os espectros dos sólidos Fe2O3/MCM-41 mostraram 

cinco bandas típicas da fase α- Fe2O3, localizadas em 212 (a1g), 272 (eg), 384 (eg), 477 (a1g) e 

582 cm-1 (eg), respectivamente. Considerando os modos simétricos ativos de Raman, observou-

se um ligeiro deslocamento do número de ondas comparando os valores obtidos na literatura 

(YUN et al., 2018; MENG et al., 2016), o que pode estar relacionado a tipos de defeitos comuns 

na estrutura da fase α-Fe2O3 (vacâncias de oxigênio e intersticiais Fe3+) (YANA et al., 2018). 
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Assim, a presença de defeitos na estrutura da hematita pode justificar a ausência de picos bem 

definidos nos difratogramas (Figura 6) assim como o pequeno tamanho de cristalito. 

Na Figura 9, os espectros Raman para o catalisador CoFe2O4/MCM-41 apresentaram 

seis modos ativos Raman para ferrita de cobalto (CoFe2O4), 3t2g + eg + 2a1g. Estes seis modos 

ativos estão posicionados em 210, 305, 470, 576, 618 e 690 cm-1, respectivamente, os quais 

estão de acordo com os espectros relatados na literatura (CHANDRAMOHAN et al., 2011; 

VOZNIUK et al., 2017; GEORGIADOU et al., 2015). A banda bem definida em baixa 

frequência (470 cm-1) está relacionada ao oxigênio ligado ao metal (M-O) localizado na posição 

octaédrica (Fe-O e Co-O, modo t2g). Por outro lado, a banda de alta frequência (690 cm-1) está 

relacionada ao oxigênio ligado ao metal (M-O) posicionado nos sítios tetraédricos da estrutura 

espinélio. A banda localizada a 618 cm-1 também pode ser correlacionada com o modo a1g (Fe-

O e Co-O), designada como sub-banda a1g. A divisão da banda a1g é devido à redistribuição 

parcial de cátions (GEORGIADOU et al., 2015). Além disso, a banda larga e de baixa 

intensidade referente ao modo a1g a 618 cm-1 pode estar relacionada aos efeitos de desordem de 

Co2+ e Fe3+ sobre os sítios tetraédrico e octaédrico da ferrita de cobalto. 

 

Figura 9 - Espectros Raman para os catalisadores CoFe2O4/MCM-41 e Fe2O3-MCM-41. 
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A espectroscopia Mössbauer foi realizada visando obter informações sobre o ambiente 

químico do Fe e complementar as informações obtidas a partir dos resultados de DRX e Raman. 

Além disso, é possível extrair informações sobre a distribuição de Fe3+ e Co2+ nos sítios 

tetraédrico e octaédrico, classificando a ferrita de cobalto como espinélio total ou parcialmente 

invertido. As análises foram realizadas à temperatura ambiente e a 12 K, especificamente para 
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a amostra Fe2O3/MCM-41, a fim de confirmar o efeito do tamanho dos cristalitos na 

identificação da fase do DRX. 

O espectro a temperatura ambiente obtido para o catalisador Fe2O3/MCM-41 (Figura 

10) apresentou um dubleto central indicando que as nanopartículas de Fe2O3 estão no regime 

superparamagnético. O comportamento superparamagnético está relacionado ao pequeno 

tamanho das nanopartículas e à temperatura de medição (CULLITY; GRAHAM, 2009). Assim, 

o espectro de Mössbauer confirma os resultados obtidos a partir da análise de DRX, ou seja, a 

ausência de picos de difração em relação à fase de Fe2O3 sugere (Figura 6) a formação de cristais 

extremamente pequenos. 

A análise realizada a baixa temperatura mostra um espectro Mössbauer de seis linhas 

(Figura 11). O espectro está relacionado a nanopartículas termicamente bloqueadas com 

momentos magnéticos de relaxamento lento, e confirma o regime superparamagnético a 300 K. 

Os parâmetros hiperfinos dos espectros tanto a 12 como a 300 K mostram a presença de Fe3 + 

na estrutura da hematita. 

Figura 10 - Espectro de Mössbauer a temperatura ambiente do catalisador Fe2O3/MCM-41. 
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O deslocamento isomérico (IS) e o campo magnético hiperfino (Hf) a – 261ºC são 0,365 

mm e 48 T, respectivamente. Estes valores estão em estreita concordância com um trabalho 

anterior em nanopartículas ultra-pequenas de Fe2O3 (DORMANN et al., 1985). 
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Figura 11 - Espectro de Mössbauer a baixa temperatura dos catalisadores CoFe2O4/MCM-41 e Fe2O3/MCM-41. 
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A análise de Mössbauer para o CoFe2O4/MCM-41 a 12 K apresentou dois espectros 

com sextetos e um espectro com dubleto. Os sextetos indicam a presença de Fe em dois 

ambientes diferentes em nanopartículas termicamente bloqueadas, Figura 11. O dubleto indica 

a presença de nanopartículas superparamagnéticas com tamanhos muito pequenos. Os sextetos 

são atribuídos a íons de ferro na simetria de coordenação tetraédrica (Fe-Tetr, sítio A) e 

octaédrica (Fe-Oct, sítio B). Os parâmetros hiperfinos apresentados na Tabela 2 estão em 

estreita concordância com resultados anteriores para CoFe2O4 e está de acordo com as 

caracterizações estruturais descritas anteriormente (ARELARO et al., 2010; HANEDA; 

MORRISH, 1988).  

 

Tabela 2 – Dados dos parâmetros hiperfinos dos espectros de Mössbauer referentes às amostras com ferro antes 

dos testes catalíticos. 

Amostra Espectro IS (mm/s) QS (mm/s) Bhf (T) Area (%) 
Area- apenas 

CoFe2O4 

CoFe2O4/MCM-41 

Sextet 1 (Fetetr) 0,29 0,019 51 40 48 

Sextet 2 (Feoct) 0,39 -0,011 54 45 52 

Dubleto 0,36 0,9 - 15 - 

Fe2O3/MCM-41 
Sexteto 0,36 -0,018 48 100 - 



  

 
 

62 
 

A fórmula química unitária das ferritas de cobalto (Co1-xFex) [CoxFe2-x] O4 pode ser 

obtida a partir do grau de inversão (x), que é definido como a fração de sítios tetraédricos 

ocupados por Fe3+. Na fórmula mencionada, os cátions entre parênteses e colchetes referem-se 

aos íons nos sítios A e B, respectivamente. Ferritas de cobalto são totalmente invertidas quando 

x = 1. O grau de inversão pode ser calculado a partir da relação das áreas de absorção relativa 

espectrais (RAA) dadas pela fórmula: RAA (sítio A)/RAA (sítio B) = fA/fB (x/(2-x)), onde fB/fA 

é a razão de frações sem recuo de átomos de Fe nos sítios A e B. A baixas temperaturas, sabe-

se que fB/fA = 0,96 (HANEDA; MORRISH, 1988), assim, a fórmula química é dada por: 

(Co0.06Fe0.94) [Co0.94Fe1.06] O4, onde x = 0,94 o qual indica que a ferrita de cobalto não é 

completamente inversa e uma pequena fração do Co2+ também ocupa as posições tetraédricas. 

As análises usando DRX, Raman e Mössbauer avaliam as propriedades da estrutura em 

relação ao material bulk (volume do sólido). Análises de XPS foram realizadas a fim de 

consolidar as análises prévias com o ambiente químico do Fe e Co na superfície sólida, uma 

vez que o processo catalítico heterogêneo ocorre essencialmente na superfície do catalisador. 

Os resultados de espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) são apresentados 

na Figura 12. O espectro detalhado de Fe2p e Co2p para amostras Fe2O3/MCM-41 e 

CoFe2O4/MCM-41 são mostrados na Figura 13.  

Figura 12 – Espectros de XPS de varredura ampla das energias de ligação para os diferentes sólidos 
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O espectro XPS de varredura ampla das energias de ligação de 0 a 850 eV para o sólido 

CoFe2O4/MCM-41 mostrou quatro picos característicos em 103, 530, 710 e 781 eV 

relacionados a Si2p, O1s, Fe2p e Co2p, respectivamente. O espectro XPS de varredura ampla 

do sólido Fe2O3/MCM-41 apresentou picos de fotoelétrons em energias de ligação de 

aproximadamente 103, 530 e 710 eV atribuídas a Si2p, O1s e Fe2p, respectivamente. O Si2p 

está relacionado ao óxido de silício do suporte do MCM-41. O espectro XPS de varredura ampla 

para as amostras Fe2O3/MCM-41 e CoFe2O4/MCM-41 está de acordo com os espectros 

publicados anteriormente (LI et al, 2018; NASIRIA et al., 2019). 

 

Figura 13 - Espectros XPS mostrando: (a) Fe2p central para o sólido Fe2O3/MCM-41; (b) Fe2p central para o 

sólido CoFe2O4/MCM-41; (c) Co2p central para o catalisador CoFe2O4/MCM-41. 
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O espectro ilustrado na Figura 13-a e b exibiu dois picos em aproximadamente 711 e 

725 eV, os quais são identificados como importantes picos superficiais de Fe3+ referente aos 

óxido a base de Co (II) Fe2(III)O4 ou α-Fe2(III)O3, corroborando com caracterizações anteriores 

. O espectro de Co2p apresentou quatro picos em 781, 787, 797, 803 eV, especificamente na 

amostra CoFe2O4/MCM-41  que formou a estrutura de ferrita de cobalto, Figura 13-c . Os 

espectros Co2p1/2 e Co2p3/2 comprovaram os estados de valência de Co2+. Os dois picos 

principais e os dois picos adjacentes confirmam a presença de Co2+ dentro da estrutura da ferrita 
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Co(II)Fe(III)2O4, no que diz respeito às estruturas de espinélio parcialmente invertido, 

indicando que os íons Fe e Co ocupam ambos os sítios tetraédrico e octaédrico da ferrita de 

cobalto. Os valores de energia de ligação observados nos espectros corroboram com trabalhos 

publicados anteriormente (LI et al, 2018; NASIRIA et al., 2019). 

A concentração superficial relativa de Co e Fe para o catalisador CoFe2O4/MCM-41 foi 

calculada e constatada como sendo de 48% e 52%, respectivamente, indicando que os Fe e Co 

presentes na ferrita de cobalto foram igualmente distribuídos na superfície de suporte. Antes do 

ajuste da curva, o fundo foi subtraído e os picos foram deconvoluídos. Além disso, as 

concentrações atômicas superficiais dos diferentes elementos observados nos espectros da 

Figura 12 estão descritas na Tabela 1, indicando a concentração de cada elemento na superfície. 

Os resultados do XPS mostram que o método de impregnação foi realizado com sucesso, 

uma vez que a estrutura de ferrita do sólido CoFe2O4/MCM-41 e a fase de hematita da amostra 

de Fe2O3/MCM-41 estão presentes na superfície do catalisador, sendo um aspecto fundamental 

para aplicação em catálise. 

Os resultados de Raman, Mössbauer e XPS apresentaram informações essenciais sobre 

os sítios catalíticos ácido-base de Lewis representados por -2O-Fe3+-O2- e -2O-Co2+-O2-, o que 

será importante em aplicações catalíticas, uma vez que os ácidos Fe3+ e Co2+ (ácido de Lewis) 

e O2- , o oxigênio da rede, (base de Lewis) terão diferentes densidades de elétrons e reatividade 

nos sítios tetraédrico e octaédrico da ferrita de cobalto. 

 

5.1.2. Propriedades Magnéticas (análises M-T e VSM) 

 

Dormann et al. (1985) estudaram grãos de hematita com tamanho de 2,9 nm finamente 

dispersos em matriz de Al2O3. Eles encontraram um sexteto com Hf de 47 T a 5 K e um espectro 

de duas linhas a 300 K. O espectro do presente trabalho, a 12 K, mostra um sexteto com similar 

Hf ao apresentado por Dormann et al.(1985), com picos largos indicando uma distribuição de 

Hf que pode ser atribuída à desordem superficial, este efeito é evidenciado em pequenas 

partículas onde a proporção na superfície e no núcleo é relativamente alta. Assim, nossos 

resultados estão em estreita concordância com o trabalho de Dormann et al. (1985) e confirmam 

a formação de cristalitos de hematita muito pequenos, que estão de acordo com as 

caracterizações descritas anteriormente (DRX e Mössbauer). 

As curvas de magnetização da amostra Fe2O3/MCM-41 são apresentadas na Fig. 14-a. 

A medição isotérmica (MxH) registrada em 300 K mostra um sinal de magnetização não 
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saturado e muito pequeno a 50 kOe. O comportamento anistérico desta medida confirma a 

presença de momentos magnéticos de rápido relaxamento em nanopartículas 

superparamagnéticas. 

De fato, a hematita “bulk” tem uma transição Néel (TN) a 955 K. Tem também, uma 

transição Morin (TM) a 263 K abaixo desta temperatura as duas sub-redes magnéticas são 

exatamente antiparalelas no eixo [111]. No entanto, acima da TM, os momentos têm uma ligeira 

inclinação, resultando, portanto, em uma pequena magnetização da rede. Sabe-se que a TM está 

abaixo de 4K para partículas menores que 8 nm (SCHROEER; NININGER, 1967), portanto 

essas partículas terão um sinal ferromagnético acima de 4K. A magnetização líquida em 

nanopartículas finas tem contribuições dos counting moments e dos momentos descompensados 

na rede antiferromagnética. 

A curva de Mzfc mostra um pico a 20 K devido à temperatura de bloqueio (TB), Figura 

14-b. Por outro lado, a curva de Mfc mostra um aumento mais acentuado abaixo da TB devido 

a momentos com anisotropia magneto-cristalina aumentada, provavelmente devido aos átomos 

presentes  na superfície. Além disso, o Mzfc não mostra a transição de Morin, indicando que as 

nanopartículas de hematita podem ser menores que 8 nm (NGO et al., 2001). Para estudar ainda 

mais a amostra Fe2O3/MCM-41, determinou-se o tamanho de partícula de hematita (D) 

assumindo que são esferas. O volume da partícula (V) em função da temperatura de bloqueio 

(TB), da constante de Boltzmann (KB) e da anisotropia magnetocristalina (K) é dado por V = 

25KBTB/K, onde V = D3/6. Levando em consideração o valor K determinado por Dormann et 

al. (1985) de K = 9x105 J/m3 para partículas muito finas. Obtivemos D = 2,5 nm, o que está de 

acordo com o trabalho de Dormann et al. (1985) e é razoável para nanopartículas com tamanhos 

abaixo do limite de detecção de análises por DRX, justificando o perfil do difratograma para a 

amostra de Fe2O3/MCM-41. 

A histerese da amostra Fe2O3/MCM-41 mostra que, sob um campo magnético máximo 

de 5 T, a amostra não satura magneticamente a 4 K, Figura 14-a. A medição mostra uma 

histerese com um campo coercitivo de 1850 Oe e magnetização a 5 T de 2,9 emu/g. Este último 

valor será maior se levarmos em conta a concentração nominal de hematita, de 20% em peso, 

assim M (5T) = 14,5 emu/g. O sinal ferromagnético sugere que a transição de Morin está abaixo 

de 4 K, portanto, a amostra possui momentos de oscilação, o que contribui para a magnetização 

da rede. 
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Figura 14 – Resultados das propriedades magnéticas para as diferentes amostras (b) e (d) Curvas de 

magnetização Mzfc e Mfc; (a) e (c) Ciclos de histereses a partir das análises de VSM.  
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A medição MxH a 300 K para o CoFe2O4-MCM-41 mostra um comportamento 

incomum com um campo coercitivo de 508 Oe, indicando que a amostra é termicamente 

bloqueada a 300 K, Figura 14-c. A magnetização a 5 T tem um valor de 6,45 emu/g. Este valor 

é menor que o esperado para bulk da ferrita de cobalto de 72 emu/g. No entanto, para o presente 

catalisador, a fase ativa é dispersa no suporte MCM-41, o que justifica o menor valor de 

magnetização de saturação apresentado na curva de histerese, Figura 14-c. As curvas Mzfc e 

Mfc não mostram nenhum pico em toda a faixa de temperatura. Estes resultados confirmam 

que a amostra é termicamente bloqueada a 300 K, Figura 14-d. Sabe-se que nanopartículas de 

ferrita de cobalto com tamanhos maiores que 6 nm são bloqueadas a 300 K (SCHROEER; 

NININGER, 1967), o que está de acordo com o tamanho do cristalito, de ~ 14 nm, calculado 

usando a equação de Scherrer no difractograma experimental. Catalisadores com propriedades 

magnéticas são interessantes, pois são facilmente separados no final do processo pela simples 

extração magnética. 

 



  

 
 

67 
 

5.1.3. Propriedades Redox da Ferrita de Cobalto (TPR-H2) 

 

A análise de TPR foi realizada para observar as propriedades redox da estrutura 

espinélio a base de Fe3+ e Co2+ nos sítios tetraédrico e octaédrico da ferrita de cobalto. A Fig. 

15 apresenta o perfil TPR para as duas amostras. O sólido Fe2O3/MCM41 apresentou um pico 

bem definido a baixa temperatura e dois ombros a temperaturas mais altas. O pico alto, próximo 

a 405 °C, diz respeito à transformação de hematita (α-Fe2O3) em magnetita (Fe3O4),  observada 

nos resultados de Raman e Mössbauer (Fig. 9 e 11). Os dois ombros a aproximadamente 530 e 

580°C, respectivamente, podem estar relacionados com a redução de magnetita (Fe3O4) para 

FeO seguida pela redução de FeO para ferro metálico. A redução de uma fração de magnetita 

para ferro metálico com menor interação com o suporte e localizado sobre as superfícies 

externas que não estão localizadas no interior dos poros da MCM41 pode ter ocorrido no 

primeiro intervalo de redução (pico largo), uma vez que a quantidade de consumo de H2 no 

primeiro pico largo é muito maior do que em ambos os ombros a temperaturas mais altas, 

indicando ocorre a redução incompleta de Fe2+ em temperaturas mais altas. Assim, os dois 

ombros podem estar relacionados à redução do óxido de ferro mais protegidos pelo suporte, 

pois H2 tem maior dificuldade de acessar os sítios ativos mais comprometidos com o suportes 

e permitir a redução do óxido. Essas observações estão de acordo com outros trabalhos 

publicados anteriormente (PAWELEC et al., 1996; BRAGA et al., 2009). 

 

Figura 15 – Resultados de TPR para os diferentes sólidos. 
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Por outro lado, observa-se a partir do perfil de TPR para CoFe2O4/MCM-41 que Fe3+ 

que se encontra nas posições tetraédricas e octaédricas da estrutura de ferrita tem propriedades 

redox completamente diferentes em comparação com o Fe3+ presente na estrutura de hematita, 

considerando que a heterogeneidade da estrutura do espinélio é muito maior. Especificamente 

para esta amostra, dois ombros largos e de baixa intensidade são observados a baixa temperatura 

e três picos bem definidos a temperaturas mais altas. Estes picos devem estar relacionados com 

a redução do cátion divalente (Co2+→ Co +→ Co0) e o cátion trivalente (Fe3 +→ Fe2 +→ Fe0) 

nas posições tetraédrica e octaédrica da estrutura de ferrita de cobalto. Tendo em conta que os 

cristalitos são expostos principalmente nos sítios octaédricos em comparação com o tetraédrico, 

pode-se considerar que a redução de sítios octaédricos ocorrem preferencialmente (maior 

reatividade) em comparação com os tetraédricos (JACOBS et al., 1994; URDA et al., 2009). A 

literatura relata que a etapa de redução de Co2+ não pode ser facilmente diferenciado da redução 

de Fe3+ usando a curva de TPR, uma vez que ambos ocorrem na mesma faixa de temperatura. 

Além disso, a presença de Co2+ (cátion mais facilmente reduzido) catalisa para temperaturas 

mais baixas a tradicional faixa de redução de Fe3+, justificando a faixa de temperatura de 

redução similar das duas espécies (THOMAS et al., 2017). 

Muitos estudos relatam que a redução de Co2+ e Fe3+ para o estado de oxidação zero 

(metálico) não ocorre completamente na faixa de temperatura permitida para análises de H2-

TPR, indicando que a ferrita tem alta estabilidade estrutural contra atmosfera redutora (URDA 

et al., 2009; THOMAS et al., 2017) . Além disso, a estabilidade estrutural de Fe3+ contra uma 

atmosfera redutora de CoFe2O4 (ferrita) é muito maior do que α-Fe2O3 (hematita), uma vez que 

o resultado TPR do catalisador CoFe2O4/MCM-41 mostrou picos de redução a uma temperatura 

mais alta comparada a amostra Fe2O3/MCM-41. Para a desidrogenação oxidativa de 

hidrocarbonetos que o Fe3+ desempenha um papel importante, o catalisador de ferrita 

provavelmente terá um melhor desempenho em relação à hematita, pois a ferrita terá maior 

estabilidade estrutural e minimizará a desativação devido à redução de Fe3+ durante o ciclo de 

desidrogenação catalítica (ROSSETTI et al., 2005; DENG et al., 2009). 

 

5.1.4. Acidez e propriedade de adsorção de NO (Adsorção de piridina e NO seguida 

por análise de IR) 

 

O espectro de FTIR da piridina adsorvida nos catalisadores Fe2O3/MCM-41 e 

CoFe2O4/MCM-41 é apresentado na Figura 16. As bandas mais intensas aparecem em 
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aproximadamente 1449, 1490 e 1608 cm-1 e estão relacionadas aos sítios ácidos de Lewis, 

referindo-se ao Fe3+ presente na hematita e Fe3+/Co2+ presente na ferrita de cobalto. As bandas 

a 1490 e 1608 cm-1 estão ausentes no MCM-41-PURA, indicando que os sítios de ácido de 

Lewis são principalmente da estrutura da ferrita de cobalto e hematita . Estudos anteriores 

mostraram que, para o caso do sólido CoFe2O4/MCM-41, a banda a 1609 cm-1, a contribuição 

da adsorção de piridina em sítios octaédricos é maior do que em posições tetraédricas, sugerindo 

que os sítios octaédricos estão mais expostos na superfície do catalisador em relação ao 

tetraédrico (MATHEW et al., 2003). Especificamente, MCM-41-PURA, o espectro exibe duas 

bandas visíveis a 1446 e 1597 cm-1, que estão associadas à adsorção de piridina nos grupos 

silanol livres presentes na estrutura do MCM-41, uma vez que a piridina forma ligações de 

hidrogênio com os grupos silanois (CHAKRABORTY; VISWANATHAN, 1999). 

  

Figura 16 - Adsorção química seguida por análise de infravermelho: espectros de FTIR da piridina adsorvida na 

superfície dos sólidos. 
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A adsorção do NO, seguida da análise por infravermelho, foi realizada com o objetivo 

de avaliar a capacidade de adsorção do NO nos sítios de Fe3+ e Co2+, obtendo informações sobre 

a química de superfície dos sítios ácidos de Lewis. A espécie NO apresenta três pares de elétrons 

que ocupam os orbitais ligantes e um elétron não pareado situado em um orbital π antiligante. 

Além disso, outro par de elétrons é posicionado no orbital não-ligante de 5σ. Essas 

características fazem do NO um doador de elétrons fraco (base fraca de Lewis), apresentando 

a capacidade de coordenar com os sítios ácidos de Lewis, como o Co2+ e o Fe3+ 

(HADJIIIVANOV et al., 1998). 

O espectro de infravermelho de NO adsorvido nos sólidos Fe2O3/MCM-41 e 

CoFe2O4/MCM-41 é mostrado na Figura 17. Os resultados mostram claramente que as bandas 
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são muito mais intensas na amostra CoFe2O4/MCM-41 em comparação com o catalisador 

Fe2O3/MCM-41, sugerindo que a área ativa referente aos sítios de ácido Lewis está muito mais 

exposta na ferrita de cobalto que na hematita. A adsorção de NO nas superfícies contendo sítios 

Fe3+  ou Fe3+/Co2+ pode ser atribuída a dois tipos de interações, designadas como nitratos 

monodentado e bidentado. A adsorção do NO no MCM-41-PURA praticamente não existe, já 

que o espectro do suporte puro não apresentou nenhuma banda visível no espectro. 

O catalisador CoFe2O4/MCM-41 exibiu seis bandas em aproximadamente 1382, 1463, 

1582, 1681, 1806 e 1885 cm-1. O sólido Fe2O3/MCM-41 apresentou três bandas visíveis a 1380, 

1451 e 1555 cm-1 (semelhante ao CoFe2O4/MCM-41) e duas bandas muito fracas a 1681 e 1836 

cm-1. As bandas de 1806 e 1885 cm-1 apresentadas exclusivamente na ferrita de cobalto podem 

estar relacionadas à formação dos modos Co2+(NO)2 ou Fe3+(NO)3 (vs (NO) e (vassNO), 

respectivamente (CARON et al., 2018; WU et al., 2011). As bandas em aproximadamente 1382 

e 1450-1463 cm−1  podem ser atribuídas a espécies de nitrato monodentado, enquanto as bandas 

a aproximadamente 1555-1582 e 1681 cm−1 são atribuídas a espécies de nitrato bidentadas 

(BONINGARI et al., 2018).  

 

Figura 17 - Adsorção química seguida por análise de infravermelho: espectros de FTIR de NO adsorvido na 

superfície dos catalisadores. 
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Especificamente, para a amostra CoFe2O4/MCM-41 que apresentou a formação de 

ferrita de cobalto, a espécie NO pode ser adsorvida nos sítios Fe3+ ou Co2+ e nas posições 

tetraédrica ou octaédrica da rede. Estudos computacionais usando a abordagem DFT mostraram 

que a molécula de NO é preferencialmente adsorvida por Fe3+ em comparação ao íon divalente 

e preferencialmente adsorvido nas posições octaédricas em comparação com as tetraédricas na 

rede cristalina da estrutura da ferrita (JIANG et al., 2011; BUSCH et al., 2018). Assim, os sítios 
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de Fe3+ localizados nas posições octaédricas serão possivelmente os sítios preferenciais na 

ferrita de cobalto para reações em que os sítios de ácido de Lewis desempenham um papel 

importante no ciclo catalítico. 

 

5.1.5. Capacidade de adsorção de CO2 e basicidade do catalisador (TPD-CO2) 

 

A análise de dessorção de CO2 a temperatura programada foi realizada com o objetivo 

de avaliar a capacidade de adsorção de CO2 considerando que o CO2 tem um papel importante 

como oxidante fraco durante a desidrogenação oxidativa do etilbenzeno, minimizando a 

deposição de coque. Os resultados de TPD-CO2 estão presentes na Figura 18. Todos os 

catalisadores mostram um pico principal a baixa temperatura entre 27 e 190 °C. 

Particularmente, o sólido Fe2O3-MCM41 mostrou uma faixa ampla e de baixa intensidade entre 

150 e 275°C. O primeiro pico de dessorção de CO2 observado em ambas as amostras está 

relacionado ao bicarbonato formado em sítios básicos fracos possivelmente adsorvidos na 

forma de ponte.  

 

Figura 18 – Curvas de dessorção de CO2 para os diferentes sólidos (TPD-CO2). 
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O catalisador Fe2O3/MCM-1 apresentou maior heterogeneidade dos sítios básicos 

fracos, já que um ombro foi observado a 97 °C, enquanto a amostra CoFe2O4/MCM-41, apesar 

da maior homogeneidade, apresentou maior quantidade de sítios básicos fracos devido a maior 
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área da banda à baixa temperatura. A banda larga e de baixa intensidade na temperatura mais 

alta com dois ombros a 192 e 240 °C para o sólido Fe2O3/MCM-41 refere-se à dessorção de 

CO2 na forma de carbonato bidentado formado em sítios de basicidade moderada. Vale ressaltar 

que o CO2  adsorvido na forma bidentada (sítios moderados), para algumas reações, é 

considerado como um sítio ativo ocupante dificultando o ciclo catalítico, enquanto que na forma 

de ponte (sítios fracos) é facilmente dessorvido, liberando o sítio ativo para o novo ciclo 

catalítico (NISHIDA et al., 2008; LIN et al., 2014). Assim, espera-se que para maiores 

quantidades de CO2 adsorvido na superfície do catalisador, especialmente em sítios fracos, a 

atividade na desidrogenação oxidativa seja maior devido à menor quantidade de coque 

depositado (menor obstrução dos sítios ativos pelo carbono). 

 

5.1.6. Propriedades Texturais (Isoterma de adsorção/dessorção de N2)  

 

As isotermas de fisissorção de nitrogênio estão presentes na Figura 19. Os parâmetros 

calculados correspondentes estão listados na Tabela 3 (área superfícial, volume de poros e 

diâmetro dos poros).  

 

Figura 19 – Isotermas de adsorção e dessorção de N2 para as diferentes amostras. 

0

100

200

300
0

80

160

240

320

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

140

280

420

  Fe
2
O

3
/MCM-41

 

 

  

Q
u
an

ti
d
ad

e 
d
e 

N
2
 a

d
so

rv
id

a 
(c

m
3
/g

)

 

CoFe
2
O

4
/MCM-41

 

 

  

p/p
0

MCM-41-PURA

 



  

 
 

73 
 

Todas as três amostras exibiram uma isoterma do tipo IV-b de acordo com a 

classificação da IUPAC com um passo de condensação capilar aguda e valores de pressão 

relativas entre 0,25 e 0,6, características de materiais baseados em silica mesoporosa MCM-41 

(POPOVA et al., 2012). A distribuição do tamanho dos poros foi muito estreita, indicando 

uniformidade de poros e preservação da mesoporosidade. Os dados referentes às propriedades 

texturais presentes na Tabela 2 indicam que a área superficial diminuiu após a impregnação de 

Fe3+ e Co2+. O volume de poros também teve uma ligeira diminuição após a inserção dos metais 

por impregnação incipiente. Estes resultados sugerem que os metais inseridos por impregnação 

estão principalmente na superfície do catalisador, como apresentado nos resultados do XPS 

(Figura 12), e uma pequena fração de poros é parcialmente bloqueada pela hematita (amostra 

Fe2O3/MCM-41) ou ferrita de cobalto (sólido CoFe2O4/MCM-41). Apesar da pequena alteração 

nas propriedades texturais após a impregnação, a estrutura mesoporosa do suporte MCM-41-

PURA foi praticamente mantida, corroborando com os difratogramas a baixo  ângulo (Figura 

7). 

 

Tabela 3 – Dados obtidos a partir das análises de adsorção e dessorção de N2 e atividade específica do 

desempenho catalítico (A#). 

 

Amostra 

 

SBET (m2/g) 

 

Vp (cm3/g) 

 

Dp (nm) 

 

A# (mol.m-2.h-1) 

MCM-41-PURA 946 0,75 4,2 0,03 

Fe2O3/MCM-41 690 0,53 3,9 0,05 

CoFe2O4/MCM-41 789 0,45 3,4 0,23 

*SBET: área superficial segundo o método BET; V: volume de poro; Dp: diâmetro de poro; A#: valores médios 

apenas para período de reação maior que 2 h. 

 

5.1.7. Propriedades Morfológicas (imagens de MET) 

 

 A caracterização por MET foi realizada para observar as estruturas mesoporosas do 

sólido CoFe2O4/MCM-41. As imagens por MET do catalisador CoFe2O4/MCM-41 estão 

apresentadas na Figura 20. Observa-se que o arranjo ordenado de poros consiste em longos 

mesocanais de acordo com os difratogramas de DRX a baixo ângulo (Fig. 7).  
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A Figura 20A mostra uma partícula com lattice fringes (franjas de rede) longas bem 

definidas relacionadas a poros da partícula do MCM-41 com distâncias inter-poros de 3,3 nm 

de acordo com os difratogramas DRX de baixo ângulo (Figura 7) e isotermas de N2 (Figura 19). 

No lado inferior direito, há um grande número de agregados de pequenas partículas, 

provavelmente devido a ferrita de cobalto, depositada na superfície do MCM-41. A figura 20B 

mostra a mesma partícula registrada em uma ampliação menor, é notado no lado superior da 

partícula do MCM-41 um grande número de pequenas nanopartículas que parece ter crescido 

preenchendo os poros MCM-41. Aproximadamente, a partícula na Fig. 20B tem 200 nm de 

largura e tem um comprimento de 300 nm. A Figura 20C mostra uma imagem de alta ampliação 

com algumas nanopartículas de CoFe2O4 representando fringes devido aos planos (400) e (311) 

com distâncias interplanares de 0,20 nm e 0,25 nm, respectivamente, de acordo com o padrão 

JCPDS 01-079-1744 mostrado nos difratogramas da Fig. 6. A Figura 20D mostra um 

histograma com a distribuição de tamanho das partículas de CoFe2O4, com tamanho por volta 

de 7 nm, o que está de acordo com o valor obtido dos difratogramas de acordo com a equação 

de Scherrer. 

Figura 20 – Imagens de MET do catalisador CoFe2O4/MCM-41 usando diferentes aproximações. 

 

 

5.1.8. Desempenho Catalítico (Testes Catalíticos) 

 

. Vale enfatizar que foram feitos testes catalíticos da ferrita dipersas em outros suportes 

a base de silica visando confirmar a escolha do MCM-41 como suporte, Figura 21. Pode-se 
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observar que a amostra dispersa no MCM-41 apresentou melhor desempenho comparado aos 

suportes SBA-15 e KIT-6. Estudos prévios também confirmam que ferrita de cobalto está 

dispersa em fase pura no MCM-41, enquanto nos outros suportes apresenta mistura de fases, o 

que impossibilitaria a análise específica da atividade da ferrita de cobalto no processo,  

justificando a escolha do MCM-41 como suporte para o presente estudo. 

 

Figura 21 - Testes catalíticos de ferritas de cobalto suportadas em diferentes suportes mesoporosos 
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O desempenho catalítico das diferentes amostras desse primeiro estudo na conversão de 

etilbenzeno em estireno estão disponíveis na Figura 22. Os resultados indicam que MCM-41-

PURA praticamente não apresenta atividade na reação, com um valor de conversão próximo a 

3% (praticamente inativo), confirmando que as espécies ácido-base contendo -2O-Fe3+-O2- e/ou 

-2O-Co2+-O2- na rede cristalina da ferrita de cobalto são os principais sítios responsáveis pela 

conversão do etilbenzeno em estireno. O catalisador CoFe2O4/MCM-41 exibiu melhores 

resultados de conversão em comparação ao sólido Fe2O3/MCM-41, confirmando que a ferrita 

de cobalto é uma estrutura mais estável para as condições de reação em comparação com a 

hematita. A estrutura do CoFe2O4 minimiza a desativação pela redução dos sítios ativos e pela 

deposição de coque em relação à fase α-Fe2O3.  
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Figura 22 – Desempenho catalítico da ferrita de cobalto na desidrogenação oxidativa de etilbenzeno, na 

presença de CO2. 
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A amostra CoFe2O4/MCM-41 atingiu valores de conversão de etilbenzeno em torno de 

30% após 60 min de reação permanecendo constante durante os 300 min de reação, enquanto o 

sólido Fe2O3/MCM-41 foi desativado durante a reação, apresentando valores de conversão de 

etilbenzeno próximo ao suporte nos últimos minutos de reação. Ambas as amostras 

apresentaram 100% de seletividade ao estireno, em relação ao compostos identificados pelo 

detector FID do cromatógrafo, confirmando que os materiais à base de ferro são altamente 

seletivos ao estireno. Os resultados da atividade específica apresentada na Tabela 3 confirmam 

a maior conversão da amostra contendo ferrita de cobalto em comparação com a hematita e o 

suporte puro. 

 

5.1.9. Proposta Mecanística (ciclo catalítico) 

 

O mecanismo de reação pode mudar de acordo com a natureza do catalisador. Os 

materiais precisam de certas características, como sítios ativos bem distribuídos na superfície, 

a acessibilidade dos sítios em relação aos reagentes o qual são afetados pelas propriedades 

físico-químicas dos sólidos (composição elementar, estrutura, estados de oxidação, tamanho 

dos cristalitos, morfologia, textura, acidez-basicidade e dispersão de sítios ativos) (ZHAO et 

al., 2016). Todas as caracterizações e ensaios catalíticos apresentados confirmaram previamente 

que a ferrita de cobalto possui propriedades interessantes para atuar como catalisadora na 
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transformação do etilbenzeno em estireno, uma vez que esta estrutura apresenta o Fe3+ 

(principal sítio ativo) com alta estabilidade estrutura. No entanto, o papel dos sítios de ferro ou 

cobalto, do oxigênio da rede e troca nas posições tetraédricas ou octaédricas da ferrita de cobalto 

durante a transformação de etilbenzeno em estireno necessita ser esclarecido. 

O mecanismo para a desidrogenação oxidativa de hidrocarbonetos usando  catalisadores 

à base de óxido de ferro (Fe3+) foi discutido anteriormente na literatura (KOTARBA et al., 

2011; TOPE et al., 2011). Ocorre inicialmente a adsorção do grupo hidrocarboneto interagindo 

com o sítio ativo Fe3+ e O2- (oxigênio da rede), seguido por passos de dessorção, liberando H2 

e hidrocarboneto e finalmente a etapa de reoxidação, regenerando o sólido. A seqüência de 

reações relacionadas a esse mecanismo é apresentada abaixo. A desidrogenação oxidativa do 

etilbenzeno ocorre em duas etapas. Inicialmente, ocorre a desidrogenação simples produzindo 

estireno e H2, reação (1). Posteriormente, o H2 gerado reage com CO2 para produzir H2O(g) e 

CO(g) através da reação reversa de gás-água (RWGS), reação (2). A reação (3) representa o 

papel oxidante do CO2 no coque depositado durante o processo, sendo esta mais detalhada no 

bloco 2 dos resultados.  

 

𝐶6𝐻5 − 𝐶𝐻2𝐶𝐻3(𝑔)  ⇌   𝐶6𝐻5 − 𝐶𝐻𝐶𝐻2(𝑔) +  𝐻2(𝑔)                                      (1) 

 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2(𝑔)  ⇌  𝐶𝑂(𝑔) +  𝐻2𝑂(𝑔)                                                        (2) 

𝐶 + 𝐶𝑂2(𝑔) →   2𝐶𝑂(𝑔)                                                                                          (3) 

𝐹𝑒 3+(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎)  →  𝐹𝑒2+                                 (4) 

𝐹𝑒2+   → 𝐹𝑒 3+ (𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎)                                (5) 

 

 Particularmente, alguns estudos relatam o mecanismo de desidrogenação de 

hidrocarbonetos, diferente do etilbenzeno, usando catalisadores a base de ferritas. Neste caso, 

a abstração de hidrogênio ocorre em dois momentos. A primeira etapa ocorre uma clivagem 

homolítica para produzir o intermediário por ligação π com os sítios Fe3+. Durante o segundo 

passo ocorre uma clivagem heterolítica, que H + se liga às espécies O2- (sítios de oxigênio da 

rede) e forma um complexo CxHy-Fe3 +, ocorrendo as reações (4) e (5) (LEE et al., 2008). A 

abstração do hidrogênio α é significativamente influenciada pelas propriedades ácidas do 

catalisador (ZHANG et al., 2015). Apesar de alguns trabalhos proporem um mecanismo para 

desidrogenação oxidativa de hidrocarbonetos utilizando ferritas, a ação desses sítios e seu papel 
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na desidrogenação oxidativa do etilbenzeno continua sendo um mecanismo a ser explorado. 

Além disso, os estudos anteriores não mencionam a ação dos sítios tetraédricos e octaédricos 

de ferrita. Desta forma, o Esquema 5 mostra uma proposta mecanística para a desidrogenação 

oxidativa do etilbenzeno para estireno usando o catalisador CoFe2O4 baseado no estudo 

desenvolvido neste trabalho. 

 

Esquema 5 - Esquema indicando a proposta mecanística para a desidrogenação oxidativa do etilbenzeno usando 

catalisadores à base de ferrita de cobalto. 

 

 

A reação começa quando os sítios Fe3 + (ácidos de Lewis) na estrutura de 

Co(II)Fe2(III)O4 adsorvem o anel aromático do etilbenzeno (passo I), seguido pela eliminação 

de dois hidrogênio dos grupos etila sobre os centros básicos de Lewis (O2-), oxigênio da rede, 

com transferência de elétrons para Fe3+ (etapa II). Nesta fase do mecanismo, a ligação C-H é 

quebrada. Joseph et al. propuseram que a molécula aromática básica adsorvida nos sítios ácidos 

de Lewis do ferro mantém uma interação com os orbitais moleculares mais altos ocupados 

(HOMO) e os estados desocupados do ferro 3d têm que ser assumidos (LUMO) (JOSEPH et 

al. 2000). No passo (III), ferro e oxigênio foram reduzidos de acordo com as interações 

ácido/base de Lewis. Considerando a dessorção dos íons H + do centro básico (O-) e a interação 

do centro ácido (Fe2+) com o estireno, a reação produzirá H2 e estireno, descrita na reação acima 

(1). 
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 A redução de ferro, a reação (4) e a formação de grupos OH durante a reação e a 

dessorção representam um estágio de desativação do catalisador. Assim, novas reações são 

necessárias para restaurar os sítios ativos do Fe3+ e restabelecer o ciclo catalítico. A reoxidação 

dos sítios ativos de ferro ocorre no passo (IV), reação (5), retornando ao estado inicial e, 

consequentemente, continuando o mecanismo cíclico. Para esta etapa, a literatura propõe alguns 

mecanismos (KUHRS et al., 2001), como a clivagem homolítica do grupo OH, produzindo H2. 

Em estudos experimentais, Zhang et al. (2015) apontaram que a reação de Shift reversa ocorre 

durante a desidrogenação com CO2 e facilita a conversão de etilbenzeno. A presença de CO2 

ajuda a sustentar a desidrogenação do etilbenzeno na estrutura do CoFe2O4, removendo o 

hidrogênio e reparando a vacância de oxigênio criada na superfície da ferrita. 

O Fe3+( localizados nos sítios tetraédrico e octaédrico) presente na ferrita é o principal 

sítio ácido responsável por atrair o anel aromático, pois possui maior força de ácido de Lewis 

em relação ao Co2 + na estrutura de ferrita localizada no sítio tetraédrico e octaédrico. Além 

disso, os sítios octaédricos são predominantes em comparação com os tetraédricos, uma vez 

que ocupam mais posições na estrutura da ferrita de cobalto (sítios mais expostos) (USHAKOV 

et al., 2017). Portanto, o oxigênio da rede na vizinhança do Fe3 + na posição octaédrica tem o 

papel de abstrair os hidrogênios do etilbenzeno e desidrogená-lo com maior intensidade em 

comparação com o oxigênio da rede (sítio básico) próximo ao Co2+ nas posições tetraédricas e 

octaédricas. 

Por outro lado, o ciclo de desidrogenação catalítico realizado pelos sítios ácido-base 

designados como 2-O-Co2+-O2- nas posições tetraédricas e octaédricas não pode ser desprezado, 

uma vez que alguns estudos relatam que a desidrogenação oxidativa de hidrocarbonetos ocorre 

na presença de catalisadores à base de Co3O4 (POCHAMONI et al., 2015; TYO et al., 2012). 

Tyo et al.(2012) descreveram a desidrogenação oxidativa na presença de óxido de cobalto a 

partir de estudos experimentais e teóricos. A ativação de ligações de hidrocarbonetos ocorre 

por mecanismos heterolíticos ou homolíticos envolvendo pares de sítios metal-oxigênio(M-O*) 

ou oxigênio-oxigênio(O*-O*), semelhantes aos descritos anteriormente. A dissociação 

heterolítica ocorre através da ligação σ, envolvendo a adição oxidativa de C-H juntamente com 

uma abstração de um próton pelo sítio básico (O*) na superfície. A ativação homolítica de C-

H envolve a captação de hidrogênio onde um átomo de oxigênio básico na superfície abstrai 

um H • e resulta em uma espécie fracamente coordenada representada como C3H7•. O C3H7 

retorna prontamente a um segundo oxigênio na superfície durante o curso de reação. A reação 
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ocorre em dois átomos de oxigênio de superfície (O*-O *), proporcionando o processo de 

desidrogenação. 

Apesar das várias evidências apresentadas para a adsorção preferencial de Fe3+ em 

relação ao Co2+ e as preferências de adsorção nos sítios octaédricos relacionados ao tetraedro 

na estrutura da ferrita, dentro do levantamento bibliográfico, nenhum estudo utilizando a 

abordagem DFT foi apresentado para adsorção de etilbenzeno para confirmar essa suposição. 

Assim, um estudo computacional usando abordagem DFT para adsorção de etilbenzeno na 

superfície de CoFe2O4 foi realizado com o objetivo de compreender os sítios preferenciais  para 

adsorção do etilbenzeno e confirmar o mecanismo proposto no Esquema 5. 

 

5.1.10. Estudo Computacional usando Teoria DFT 

 

A Figura 23-a mostra o bulk de CoFe2O4 otimizado, onde o parâmetro de rede (a=8,31 

Å) estava em estreita concordância com os resultados experimentais, Fig. 6. Este volume foi 

utilizado para construir as superfícies no plano (001), Figura 23-b, em que os sítios octaédricos 

são ocupados por ferro ou cobalto com uma química de coordenação MO5. A natureza da 

ocupação do sítio e sua coordenação são determinantes para o poder de adsorção de uma 

superfície. Para adsorção de compostos aromáticos, por exemplo, a superfície deve ter caráter 

ácido de Lewis para ser capaz de interagir através da ligação π do anel com o metal de transição 

não coordenado na superfície. De fato, como já anteriormente descrito, a molécula de benzeno 

interage preferencialmente com as superfícies da hematita (001) através da ligação π nas 

geometrias paralelas, e apenas fracamente através das ligações de hidrogénio nas geometrias 

verticais (DZADE et al., 2014). Através da inspeção visual da superfície potencial eletrostática 

do etilbenzeno (Figura 23-c) e do catalisador (Figura 23 d-f), é fácil inferir que o etilbenzeno 

está interagindo com a superfície do CoFe2O4 de maneira semelhante a C6H6/Fe2O3 

(benzeno/hematita) descrito por Dzade et al. (2014). 
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Figura 23 - (a) Célula unitária cúbica de CoFe2O4. (b) superfície (001) onde os sítios octaédricos e tetraédricos 

das camadas mais externas são ocupados por Co ou Fe. O potencial eletrostático de superfície [VS (r)] para (c) 

etilbenzeno (0,01 u.a. isodensidade) e (d, e, f) a visão de topo do espinélio (001) (0,001 u.a. isodensidade). 

 

 

A mudança na quantidade de Fe/Co nas superfícies (001) afetou localmente a acidez dos 

sítios de adsorção, como mostrado na Figura 23 d-f, pela modulação de VS min. Em geral, o 

efeito do aumento da quantidade de cobalto na superfície leva a uma diminuição no potencial 

eletrostático positivo, o que indica que a capacidade de adsorção do etilbenzeno deve ser 

preferencial no sítio do ferro. Outro fator importante para a desidrogenação do etilbenzeno em 

estireno é o papel da interação CH-O2-, que ocorre na região VS, max das superfícies (áreas 

vermelhas na Figura 23 d-f, que são sítios mais propensos a interagir como Base Lewis. Além 

disso, o principal produto da desidrogenação do etilbenzeno, o estireno, possui um grupo 

vinílico π-conjugado (-CH = CH2) que diminui a basicidade do anel aromático, favorecendo a 

dessorção do produto da reação e consequentemente favorecendo o ciclo catalítico.  
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Figura 24 - Superfície (001) de CoFe2O4 com diferentes quantidades de Co no sítio octaédrico na camada mais 

externa: (a) 0%, (b) 12,5% e (c) 50%. A densidade relacionada (projetada) dos estados (P) DOS é mostrada no 

painel direito (d, e, f). 

 

 

O efeito eletrônico da interação Fe/Co sobre as superfícies (001) também é observado 

por uma análise de densidade de estados (DOS) (Fig. 24), onde a ferrita de cobalto tem a borda 

da banda de valência (VB) composta principalmente por estados de Fe3d parcialmente 

preenchidos, enquanto o fundo da banda de condução (BC) foi composto por estados de Co3d. 

Um comportamento semelhante foi observado quando poucos sítios octaédricos estão 

invertidos (12,5% de [CoO5] e 87,5% de [FeO5]), mas não foi observado quando a quantidade 

de cobalto foi aumentada na superfície, onde um estado midgap Co 3d vazio foi criado, 

reduzindo o gap da banda. Portanto, o estudo teórico corroborou com a proposta mecanística 

apresentada no Esquema 5, confirmado a adsorção preferencial do etilbenzeno nos sítios de O2-

-Fe3+-O2- (ácido-base) localizados nas posições octaédricas da ferrita. 
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5.2. BLOCO 2 - Resultados referentes à importância do papel desempenhado pelo CO2 

na reação de desidrogenação oxidativa de etilbenzeno. 

 

Neste segundo bloco de resultados será apresentado o papel do dióxido de carbono como 

oxidante fraco na desidrogenação oxidativa do etilbenzeno através de testes catalíticos e 

caracterizações das amostras antes da reação, após a reação na presença e ausência do CO2. Por 

fim, será apresentado uma proposta mecanística indicando o papel do CO2 em cada etapa do 

ciclo catalítico e sua forma preferencial de adsorção. 

 

5.2.1. Testes catalíticos na presença e ausência de CO2 

 

O desempenho catalítico do sólido CoFe2O4/MCM-41 na presença e ausência de CO2 

estão presentes na Figura 25. Os resultados indicam que os testes na presença de CO2 têm uma 

maior conversão de etilbenzeno em comparação aos testes na presença de N2 (sem dióxido de 

carbono). 

 

Figura 25 - Desempenho catalítico de ferrita de cobalto na desidrogenação oxidativa de etilbenzeno na presença 

e ausência de CO2 
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O teste catalítico para a reação com dióxido de carbono apresenta valor de conversão 

em torno de 30% após 5 h de reação, enquanto que o teste sem CO2, os valores de conversão 

são de 7% após 5 h de reação. A seletividade foi similar nos dois testes, apresentando quase 

100% de seletividade ao estireno. Traços de benzeno e tolueno foram observados no início da 

reação. Os resultados indicam que o CO2 desempenha um papel fundamental como oxidante 

fraco durante a desidrogenação oxidativa do etilbenzeno. O melhor desempenho catalítico para 

a reação na presença de dióxido de carbono pode estar relacionado à capacidade do CO2 de 

reativar os sítios de Fe3+ reduzidos durante a desidrogenação oxidativa e a capacidade do 

dióxido de carbono de minimizar a deposição de carbono na superfície do catalisador, evitando 

a obstrução dos sítios ativos. A ferrita de cobalto pode ser reativada e ter um baixo depósito de 

carbono para os testes na presença de CO2, enquanto para testes na ausência de CO2 a ferrita de 

cobalto pode ser reduzida e tem uma maior deposição de carbono. No entanto, é necessário 

realizar uma caracterização completa dos sólidos antes da reação, e após a reação na presença 

e ausência de CO2, a fim de confirmar o papel do dióxido de carbono na desidrogenação 

oxidativa do etilbenzeno. 

 

5.2.2. Caracterização dos catalisadores antes da reação e após a reação, na presença 

e ausência de CO2 

 

Os catalisadores nas três diferentes condições foram analisados por difração de raios X, 

a fim de confirmar o papel do CO2 como oxidante fraco na reativação dos sítios Fe3+ durante a 

desidrogenação oxidativa do etilbenzeno, Figura 26. 
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Figura 26 - Propriedades estruturais para os diferentes sólidos antes da reação, após reação na presença e 

ausência de CO2 
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O difratograma da amostra de CoFe2O4/MCM-41, catalisador antes da reação, 

possivelmente está relacionado à fase de ferrita de cobalto, CoFe2O4 (JCPDS 01-079-1744). As 

fases foram identificados usando o software X'pert highscore. O padrão de DRX para 

CoFe2O4/MCM-41-CO2, amostra referente a reação na presença de dióxido de carbono, mostra 

um perfil muito semelhante ao difratograma antes da reação, indicando que o CO2 tem a 

capacidade de restaurar os sítios de Fe3+. Por outro lado, o teste catalítico na ausência de CO2 

(na presença de N2), CoFe2O4/MCM-41-N2, exibiu um perfil ligeiramente diferente em relação 

ao difratograma antes da reação. O difratograma da amostra CoFe2O4/MCM-41-N2 pode estar 

relacionado a uma ferrita com baixíssimo teor de cobalto, ou seja, uma fase semelhante à 

magnetita, Fe3O4 (JCPDS 01-089-2355), indicando que a ferrita de cobalto não é reativada e 

reduzida a magnetita na ausência do oxidante fraco, justificando seu menor desempenho 

catalítico. 
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O papel do CO2 na reativação de sítios Fe3+ na fase da ferrita de cobalto durante a 

desidrogenação oxidativa do etilbenzeno não pode ser confirmado com segurança por DRX, 

uma vez que os padrões de difração das fases CoFe2O4 e Fe3O4 são muito semelhantes e não 

podem ser diferenciados com precisão. Assim, a análise por espectroscópica de Mössbauer é 

necessária para confirmar as informações descritas nos resultados de DRX, uma vez que os 

resultados de Mössbauer mostram espectros que diferenciam claramente as fases de CoFe2O4 e 

Fe3O4. 

Os espectros de Mössbauer para as amostras antes e depois da reação na presença de 

CO2 e N2 são mostrados na Figura 27. O espectro de Mössbauer para o CoFe2O4/MCM-41 e 

CoFe2O4/MCM-41- CO2 são muito semelhantes, indicando a presença de dois espectros de seis 

linhas e um espectro de duas linhas. Ambos os sextetos estão relacionados com a presença de 

Fe em dois ambientes diferentes, isto é, íons de ferro na simetria de coordenação tetraédrica 

(Fe-Tetr, sítio A) e octaédrica (Fe-Oct, sítio B). Os parâmetros hiperfinos são apresentados na 

Tabela 4. Os valores observados estão de acordo com os resultados publicados anteriormente 

para ferrita de cobalto (HANEDA; MORRISH, 1988). O dubleto está relacionado a 

nanopartículas superparamagnéticas com tamanhos (D) menores que as partículas 

termicamente bloqueadas atribuídas aos sextetos, essas partículas muito pequenas podem ter 

crescido nos poros do suporte do MCM-41, assim, seus tamanhos seriam de D = 2,0 nm. De 

fato, a temperatura de bloqueio pode ser calculada por Tb = KaV / (25KB), onde Ka é a 

anisotropia magnetocristalina (típica de ~3,5x105 J/m3 para CoFe2O4 [34]), V é o volume (V = 

D3/6) de partículas e KB é a constante de Boltzmann, assim Tb seria de 4,3 K. Portanto, as 

partículas de CoFe2O4 crescidas/inseridas nos poros de MCM-41 serão superparamagnéticas a 

15K. Assim, a partir da análise dos espectros de Mössbauer, podemos concluir que a fase 

magnética presente nas fases CoFe2O4/MCM-41 e CoFe2O4/MCM-41- CO2 é a ferrita de 

cobalto. Este resultado indica que o dióxido de carbono tem a capacidade de re-oxidar os sítios 

Fe2+ durante o ciclo catalítico para a desidrogenação oxidativa do etilbenzeno e 

consequentemente evitar a desativação do catalisador. 
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Figura 27 - Espectros de Mössbauer a 15 K para a amostra (a) antes da reação, (b) após a reação na presença de 

CO2 e (c) após reação na ausência de CO2 (apenas N2). 
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Além disso, foi possível obter o grau de inversão para as amostras CoFe2O4/MCM-41 e 

CoFe2O4/MCM-41-CO2. Como a porcentagem de áreas (relacionadas aos sextetos) para as duas 

amostras é semelhante, Tabela 4, pode-se inferir que a estrutura química foi mantida após a 

reação na presença de CO2. A fórmula química obtida foi (Co0.06Fe0.94)[Co0.94Fe1.06]O4 onde a 

ferrita é parcialmente inversa com uma pequena fração do Co2+ ocupando as posições 

tetraédricas. 

Por outro lado, o espectro da amostra de CoFe2O4/MCM-41-N2 apresentou um perfil 

diferente em relação à amostra anterior ao teste catalítico, Figura 27-c. O espectro mostra a 

presença de momentos magnéticos de rápido relaxamento de Fe e íons Fe com momentos de 

relaxamento lento. O primeiro está relacionado ao dubleto central e o segundo está relacionado 

ao sexteto não resolvido com linhas largas. Para ajustar o componente de relaxamento lento, 

usamos uma distribuição de campo magnético hiperfino com um campo principal de 50T e uma 

contribuição de área espectral de 81%. Estes resultados mostram que esta fase possui uma 
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anisotropia magnetocristalina baixa, típica de uma fase magneticamente fraca como a 

magnetita. 

Tabela 4 - Parâmetros hiperfinos das diferentes amostras antes do teste catalítico e após a reação na presença e 

ausência de CO2. 

Amostra Espectro IS (mm/s) QS (mm/s) Bhf (T) Área (%) 
Area- somente 

CoFe2O4 

CoFe2O4/MCM-41 

Sexteto 1 (Fetetr) 0,29 0,019 51 40 48 

Sexteto2 (Feoct) 0,39 -0,011 54 45 52 

Dubleto 0,36 0,9 - 15 - 

CoFe2O4/MCM-41-CO2 Sexteto 1 (Fetetr) 0,28 0,016 51 39 47 

 Sexteto 2 (Feoct) 0,43 -0,071 53 44 53 

 Dubleto 0,33 0,69 - 17 - 

 Sexteto 0,45 - 50 81 - 

CoFe2O4/MCM-41-N2       

 Dubleto 0,36 0,9  19 - 

 

A caracterização magnética das amostras foi realizada para estudar as transformações 

que podem ocorrer na fase da ferrita, confirmando a mudança de fase da ferrita de cobalto para 

a magnetita na reação sem CO2. A Figura 28 mostra a curva de magnetização versus 

temperatura realizada na amostra CoFe2O4/MCM-41 antes da reação, após a reação na presença 

e ausência de CO2. 

Para a amostra CoFe2O4/MCM-41, a curva de MH a 300 K exibiu um comportamento 

histerético com um campo coercitivo de 508 Oe e uma histerese não saturada mesmo sob um 

campo magnético de 50 kOe, indicando a presença de um superparamagnético e termicamente 

componentes bloqueados, conforme observado na Figura 28-a. Essas observações estão de 

acordo com as análises de Mössbauer. A magnetização a 5 T apresenta um valor de 6,45 emu/g, 

este valor é menor em comparação com a ferrita de cobalto bulk de 72 emu/g. No entanto, para 

o presente catalisador, a fase ativa possui tamanho de cristalito pequeno e é dispersa no suporte 

MCM-41, o que justifica o menor valor de magnetização de saturação apresentado na curva de 

histerese. 

A Figura 28 mostra as medições M-T para todas as amostras, abaixo de 20 K as curvas 

Mzfc e Mfc exibem um rápido aumento de magnetização. Estes sinais podem ser atribuídos a 

uma fase superparamagnética devido a partículas muito pequenas. Estas pequenas partículas 

podem ter crescido nos poros do suporte MCM-41. As curvas Mzfc e Mfc se sobrepõem a 300 

K, indicando que essas amostras possuem partículas de ferrita com tamanho bimodal. Portanto, 

as partículas menores são termicamente bloqueadas abaixo de 15 K e as partículas maiores 

bloqueiam a temperaturas acima de 300 K. 
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Em 5 K, para a amostra CoFe2O4/MCM-41-CO2, a curva isotérmica de MH mostra um 

loop de histerese com campo coercitivo de 9,7 kOe, magnetização remanescente de 4,7 emu/g 

e magnetização a 130 kOe de 18,2 emu/g, o valor pequeno de magnetização é atribuído à massa 

total de  ferrita de cobalto + MCM-41 + coque usada para normalizar os dados do momento 

magnético. A grande coercividade está relacionado ao alto valor de anisotropia 

magnetocristalina (Ka) devido à fase de ferrita decobalto, confirmando sua presença após a 

reação usando dióxido de carbono.  

 

Figura 28 - Curvas de magnetização MZFC e MFC e ciclos de histerese. (a) Para amostra antes da reação; (b) após 

a reação na presença de CO2; e (c) após reação na presença de N2. 
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A Figura 28-c mostra a magnetização versus temperatura e as curvas de campo 

realizadas na amostra CoFe2O4/MCM-41-N2 após a reação na ausência de CO2. A curva M-T 

mostra um comportamento diferente quando comparado com a amostra CoFe2O4/MCM-41-

CO2. De fato, o Mzfc mostra um ombro a aproximadamente 125 K que é atribuído à transição 

de Verwey (Tv) usualmente observada em amostras contendo a fase magnetita. Na Tv, a 
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magnetita sofre uma transição de fase estrutural acompanhada por uma transição de metal-

isolante, isto é, abaixo da Tv, a magnetita torna-se isolante sem que o elétron salte entre o Fe2+ 

e o Fe3+ (WALZ, F.; 1988). O loop de histerese possui um campo de baixa coercividade de 700 

Oe, magnetização remanescente de 1 emu/g e magnetização no campo de 100 kOe de 14,4 

emu/g. Estes valores são provavelmente devido a um material magneticamente fraco. Assim, 

comparando as medidas magnéticas antes da reação e após a reação na presença e ausência de 

CO2, fica evidente o papel do CO2 na reativação dos sítios de Fe3+, uma vez que a ferrita de 

cobalto é observada antes e após a reação com CO2 e é reduzido a magnetita na reação com N2, 

justificando o melhor desempenho catalítico para a reação na presença de dióxido de carbono 

do que na ausência de CO2 (Figura 25). 

Análise termogravimétrica (TG) e espectroscopia Raman dos catalisadores após a 

reação, na presença e na ausência de CO2, foram realizadas a fim de obter informações sobre a 

quantidade e a natureza do coque depositado na superfície dos sólidos após a reação. A 

quantidade de carbono depositada a partir dos resultados do TG é mostrada na Figura 29-a. A 

perda de massa usada para avaliar a quantidade de coque está relacionada à oxidação do carbono 

depositado durante a reação de desidrogenação do etilbenzeno. Assim, os resultados confirmam 

que a quantidade de carbono depositado é maior para a reação na ausência de CO2, confirmando 

o papel do dióxido de carbono na redução da quantidade de coque depositada na superfície 

devido à oxidação pelo CO2 através da gaseificação do coque e da Reação de Boudouard 

(MARQUES et al., 2011). Os resultados justificam o melhor desempenho catalítico para a 

reação na presença de CO2 em relação ao teste na ausência de dióxido de carbono, Figura 25. 

Para reação na ausência de dióxido de carbono parte dos sítios ativos estão cobertos por 

carbono, impedindo o acesso dos reagentes aos sítios da ferrita, dificultando o ciclo catalítico e 

consequentemente levando a baixos valores de conversão. 
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Figura 29 - (a) Quantidade de coque depositada de acordo com os resultados do TG; (b) Espectro Raman para 

amostra após reação na presença e ausência de dióxido de carbono. 
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O mecanismo para a reação desidrogenação especificamente em relação a desativação 

pela deposição de carbono ainda não está completamente esclarecido. Uma boa caracterização 

do carbono depositado durante a desidrogenação oxidativa do etilbenzeno é um desafio 

(NEDERLO et al., 2012). A Figura 29-b mostra os espectros Raman dos catalisadores usados 

de modo a complementar as análises TG e compreender a natureza do carbono depositado. 

Quatro bandas foram observadas a aproximadamente 1300, 1405, 1545 e 1596 cm-1, 

respectivamente. As bandas G e D foram observadas em 1593-1596 e 1300-1305 cm-1, 

respectivamente, para os sólidos na presença e ausência de dióxido de carbono. Estes resultados 

indicam a natureza do coque depositado, revelando a presença de carbono grafite e amorfo 

(carbono desordenado) durante a desidrogenação do etilbenzeno em estireno. As bandas G em 

1593-1596 e 1545 cm-1 mostram a presença de uma rede hexagonal de carbono grafite como 

modo E2g (NOGUEIRA et al., 2011). Espécies de grafite podem ser formadas a partir da 

decomposição de CO através da reação de troca reversa água-gás, que já é bem descrita em 

reações de reforma (CHEN et al., 2010). As duas bandas vibracionais de 1300-1305 e 1405-

1402 cm-1 estão relacionadas com o modo induzido pelo distúrbio de banda D, que é 

característico de carbonos sp2 ativados por heteroátomos substitucionais no plano, vacâncias, 

ou outros defeitos (LAGUNA-BECERO et al., 2007; FREIRE et al., 2009). Os resultados 

Raman indicam que o coque pode ser gerado por diferentes vias de reação. O coque pesado é 

gerado principalmente a partir da reação de oligomerização de estireno, enquanto o coque leve 

é gerado predominantemente pela reação de craqueamento do etilbenzeno (CAVANI et al., 

1995). A relação ID/IG para a reação na presença e ausência de CO2 indica que o carbono de 

grafite filamentoso é facilmente removido dos sólidos usando dióxido de carbono como 
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oxidante fraco, uma vez que a relação ID/IG é maior para o processo na presença de CO2 devido 

a oxidação preferencial de carbono grafite filamentoso pelo dióxido de carbono, enquanto que 

para a reação na presença de N2 a relação ID/IG é menor, indicando que o carbono poliaromático, 

presente em maior quantidade, pode cobrir os sítios ativos e assim diminuir a atividade catalítica 

(Figura 25). 

 

5.2.3. Caracterização dos sítios de quimissorção por TPD-CO2 e FTIR-CO2 

 

Existem algumas possibilidades do CO2 se ligar aos sítios ativos na superfície do 

catalisador através do seu par isolado no sítio do oxigênio ou aceitar os elétrons através dos 

seus sítios do átomo C. As principais formas descritas para adsorção de CO2 são monodentadas, 

complexos bidentados, carbonatos em ponte, complexos de polidentados e bicarbonato 

(hidrogeno carbonato). O Esquema 6 demonstra as diferentes possibilidades de interação de 

CO2 em superfícies contendo ferrita de cobalto. É possível investigar a natureza da interação 

para adsorção de CO2 com a superfície catalítica usando caracterizações como TPD e FTIR 

(SCHWEKE et al., 2018). Assim, pode-se inferir, a partir dos resultados de TPD, que picos de 

menor temperatura de dessorção estão relacionados a espécies de carbonato em ponte ou 

bicarbonato, enquanto picos mais altos de temperatura de dessorção estão relacionados ao 

carbonato bidentado e polidentado formado pela adsorção de CO2 (PARK et al., 2000). 

 

Esquema 6 - Diferentes possibilidades de interação de CO2 em superfícies contendo ferrita de cobalto. 
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No caso do tipo monodentado, o carbono do CO2 pode ligar-se a sítios básicos do sólido 

(Esquema 6-a), ou o oxigênio do CO2 pode ser conectado linearmente ao sítio ácido (Esquema 

6-b). Para o tipo bidentado, a ativação de CO2 em uma superfície pode ocorrer via transferência 

de elétrons da superfície para a molécula de CO2, o que leva à formação de CO2
-, resultando 

em um ânion curvado relacionado à sua geometria de equilíbrio (Esquema 6-c) 

(WALSPURGER et al., 2008). Por outro lado, no tipo carbonato polidentado, as propriedades 

de adsorção e dessorção do CO2 são muito lentas. Neste caso, o carbono pode interagir com os 

sítios básicos do catalisador, e os oxigênios do CO2 podem se ligar aos sítios ácidos do sólido 

(Esquema 6-d) (COENEN et al., 2018). Para o tipo de bicarbonato (Esquema 6-e), o complexo 

é formado no final do ciclo catalítico, onde o hidrogênio-α é incorporado na estrutura de CO2. 

Outra possível explicação pode estar relacionada ao carbonato bidentado fortemente ligado, que 

não pode ser dessorvido e é transformado em bicarbonato devido à presença de H2O na 

superfície sólida (COENEN et al., 2018). Finalmente, para as ligações do tipo carbonatos 

bidentados em ponte, a interação é diretamente caracterizada pela ligação O do CO2 com o sítio 

ácido do óxido, enquanto o C é ligado a um sítio básico (Esquema 6-f) (MANOILOVA et al., 

2004; YIN et al., 2016; SCHWEKE et al., 2018). 

A força básica dos sítios de adsorção pode depender do grau de coordenação dos átomos 

de oxigênio da superfície. Na configuração do CO2 monodentado com coordenação do oxigênio 

(monodentado O-CO2), a molécula de CO2 é fracamente ligada a superfície. A adsorção de CO2 

bidentado com a coordenação de carbono (bidentado, C-CO2) possui menor energia de adsorção 

do que a do modo O-CO2 (O-CO2 bidentado), indicando que o átomo de C da molécula de CO2 

apresenta caráter eletrofílico, enquanto o átomo de oxigênio é nucleofílico, aceitando elétrons 

do metal presente na superfície do catalisador (YOON et al., 2019). 

A literatura relata a interação preferencial do CO2 com diferentes óxidos metálicos 

(BREYER et al., 2015; HAKIM et al., 2016; WANG et al., 2017). Wang et al.(2017) descrevem 

a interação do tipo bidentado de CO2 usando sólidos à base de óxido de ferro. O carbono do 

CO2 interage com sítios básicos e o O com os sítios ácidos (Fe3+), que foram correlacionados 

com as faces da fase α-Fe2O3 (WANG et al., 2017). Hakim et al. (2016) indicaram interações 

do tipo monodentado e bidentado com CO2 usando catalisador à base de α-Fe2O3. Breyer et al. 

(2015) indicaram a interação do CO2 bidentado com α-Fe2O3, correlacionando as interações da 

superfície com a simetria do grupo e a geometria do óxido. Embora alguns artigos descrevam 

o tipo de interação do CO2 com óxidos a base de ferro, estudos com a ferritas indicando a forma 
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preferencial de adsorção de CO2 são raramente descritos na literatura (BRAGA et al., 2011), 

permanecendo, portanto, um interessante campo de pesquisa a ser explorado. 

Assim, a caracterização por dessorção a temperatura programada (TPD) do dióxido de 

carbono foi realizada para obter informações sobre a natureza básica da ferrita de cobalto 

dispersa no MCM-41 e correlacionar com a forma preferencial de adsorção de CO2 na superfície 

da ferrita. O perfil de TPD é mostrado na Figura 30-a. É possível visualizar um único pico de 

dessorção, intenso e amplo, entre 28 e 200°C relacionado a sítios básicos fracos. É possível 

relacionar a forma que o CO2 é adsorvido sobre os sítios básicos do óxido metálico, dependendo 

da faixa de temperatura de dessorção. O pico de dessorção a baixa temperatura é atribuído 

essencialmente a espécies de bicarbonato, o que está de acordo com artigos previamente 

publicados (YOSHIKAWA et al., 2014). É importante mencionar que sítios básicos fracos 

como bicarbonato favorecem a adsorção de CO2, já que são facilmente dessorvidos, liberando 

os sítios ativos e permitindo a permanência do ciclo catalítico. No entanto, vale mencionar que 

a adsorção na forma de carbonato bidentado em ponte não pode ser completamente 

negligenciada nesta faixa de temperatura (SCHWEKE et al., 2018). 

Figura 30 - (a) Curva de dessorção de CO2 para o sólido antes do ensaio catalítico (TPD-CO2); (b) e (c) 

espectros de FTIR de CO2 adsorvido na superfície do catalisador. 
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A adsorção de CO2 seguida pela análises de FTIR foi realizada para obter informações 

sobre o tipo de adsorção química obtida na superfície da ferrita de cobalto. Os espectros obtidos 

estão presentes nas Figuras 30-b e 30-c. Quatro bandas foram observadas em 1620, 1870, 1982 

e 3746 cm-1, respectivamente, provavelmente relacionadas à adsorção de CO2 como 

bicarbonato sobre a superfície da ferrita. Os valores de número de onda obtidos estão 

relacionados à forma de bicarbonato, que estão de acordo com outros trabalhos publicados 

anteriormente e corroboram com os resultados da TPD (RETHWISCH et al., 1986; DI 

COSIMO et al., 1998; BALTRUSITIS et al., 2011; KOCK et al., 2013). A presença de 

carbonatos bidentados em ponte não pode ser completamente descartada devido às bandas em 

1870 e 1982 cm-1 (COENEN et al., 2018). 

A adsorção da piridina seguida das análises de FTIR também foi realizada para o 

catalisador antes e após a adsorção de CO2, a fim de avaliar as propriedades ácidas dos sólidos 

na presença de CO2 adsorvido na superfície. Os resultados estão presentes na Figura 31. Os 

espectros do catalisador com e sem adsorção de dióxido de carbono são muito semelhantes, 

indicando que a presença de CO2 na superfície praticamente não alterou as propriedades ácidas 

das amostras. Três bandas foram observadas em aproximadamente 1451, 1491 e 1610 cm-1, 

relacionadas aos sítios ácidos de Lewis, referentes ao Fe3+/Co2+ presente na estrutura da ferrita 

de cobalto. 

 

Figura 31 - Espectros de FTIR da CoFe2O4/MCM-41 com piridina adsorvida na superfície sólida antes e após a 

adsorção de CO2. 
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5.2.4. Proposta mecanística (Ciclo catalítico) 

 

A literatura relata várias propostas mecanísticas para a desidrogenação oxidativa de 

hidrocarbonetos, enfatizando o papel do oxidante nas diferentes etapas do mecanismo. Liu et 

al. (2018), descrevem a desidrogenação oxidativa do etilbenzeno usando grupos carbonilas de 

cetona a partir de catalisadores a base de nanocarbono. Neste mecanismo, o etilbenzeno é 

primeiro adsorvido nos grupos carbonila da cetona, seguido pela abstração sequencial dos dois 

átomos de hidrogênio do grupo etila do etilbenzeno, produzindo estireno. 

Zhang et al. (2015) aplicaram catalisadores à base de CeO2 para a desidrogenação 

oxidativa do etilbenzeno na presença de CO2. Os resultados demonstraram que a reação de 

etilbenzeno deve ocorrer em dois estágios, o qual etilbenzeno é primeiro desidrogenado em 

estireno gerando H2, e então CO2 reage com H2 através da reação de deslocamento reverso 

água-gás. A adição de CO2 não só melhorou a taxa de reação de desidrogenação e o rendimento 

de estireno, mas também minimizou a deposição de coque durante a reação de etilbenzeno. O 

depósito de coque é normalmente formado por polimerização de estireno e subsequente 

formação de grafite na ausência de CO2, enquanto o coque é oxidado por dióxido de carbono e 

a deposição é efetivamente inibida para a reação na presença de CO2. 

Yan et al. (2019) desenvolveram um catalisador à base de ferro (Fe2O3/γ-Al2O3) com 

alta eficiência para desidrogenação oxidativa de 1-buteno usando CO2 como oxidante fraco. 

Houve uma relação linear entre a atividade catalítica e a mobilidade de oxigênio. Foi 

mencionado que a mobilidade do oxigênio desempenha um papel importante na ativação do 

CO2. Não foi necessário apenas o oxigênio da rede (sítios básicos) nos catalisadores, mas 

também o ácido de Lewis na superfície da γ-Al2O3 para desencadear o processo de 

desidrogenação. 

Hong et al. (2005) mostraram que o dióxido de carbono pode ser usado como oxidante 

fraco na desidrogenação oxidativa do etilbenzeno usando catalisador contendo óxido de 

vanádio e antimônio suportado em alumina. Foi descrito que o dióxido de carbono pode ser 

adsorvido dissociativamente as espécies reduzidas de vanádio se a superfície do catalisador 

preferir adsorção de CO2 na forma perpendicular. Neste caso, espécies de oxigênio geradas a 

partir de moléculas de CO2 podem reoxidar os sítios reduzidos de vanádio e manter as espécies 

da superfície de vanádio em um estado de oxidação alto, melhorando o desempenho do 

catalisador. 
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Embora existam várias propostas mecanísticas mostrando o papel do CO2 no ciclo 

catalítico para desidrogenação oxidativa do etilbenzeno em superfícies de óxidos metálicos 

como descrito anteriormente (HONG et al., 2005; ZHANG et al., 2015; LIU et al., 2018; YAN 

et al., 2019), um mecanismo indicando o papel do dióxido de carbono na desidrogenação 

oxidativa do etilbenzeno usando ferrita de cobalto como catalisador deve ser investigado, uma 

vez que nenhum trabalho anterior apresentou uma proposta mostrando a forma preferencial de 

adsorção de CO2 na superfície do CoFe2O4, indicando a ação do dióxido de carbono em cada 

estágio do ciclo catalítico. 

Os catalisadores à base de óxidos metálicos têm uma vantagem, pois possuem sítios 

ativos com natureza ácida e básica, ideais para a reação de desidrogenação oxidativa. Os metais 

Fe3+ e Co2+ (ácidos de Lewis) presentes na ferrita de cobalto têm importância fundamental na 

interação com o reagente, atraindo o anel aromático do etilbenzeno para superfície sólida. Os 

sítios básicos do CoFe2O4 (oxigênio da rede) interagem com o CO2 e com o hidrogênio do 

etilbenzeno. A reação global deste processo catalítico é descrita na reação (a) a seguir. 

 

C6H5–CH2CH3(g) + CO2(g) → C6H5–CH=CH2(g) + H2O(g) + CO(g)  (a)  

 

O Esquema 7 ilustra o ciclo catalítico para a desidrogenação oxidativa do etilbenzeno a 

estireno na presença de dióxido de carbono sobre a superfície da ferrita de cobalto. Primeiro, 

no passo (I), o etilbenzeno é arrastado pelo CO2 e é difundido em direção ao catalisador onde 

ocorre a adsorção dos reagentes nos sítios ativos. Inicialmente, o anel aromático é atraído pelos 

sítios ácidos de Lewis (Fe3+ ou Co2+) e o hidrogênio do grupo etila interage com os sítios básicos 

de Lewis (oxigênio da rede ligado a Fe3+ ou Co2+). 
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Esquema 7 -Ciclo catalítico indicando o papel do CO2 como oxidante fraco na desidrogenação oxidativa do 

etilbenzeno a estireno sobre a superfície da ferrita de cobalto 

 

 

No segundo estágio (II), o dióxido de carbono interage com os sítios básicos, enquanto 

os sítios de ácidos metálicos (Fe3+ ou Co2+) interagem preferencialmente com o anel aromático 

do etilbenzeno. O hidrogênio-α do etilbenzeno é abstraído pelos sítios básicos (oxigênio da 

rede) disponíveis na estrutura da ferrita, levando a reação de desidrogenação do etilbenzeno 

descrita na reação (b). O C do dióxido de carbono interage com o sítio básico (oxigênio da 

rede), enquanto o oxigênio do CO2 interage com o sítio ácido do catalisador, como representado 

no Esquema 7. 

 

C6H5–CH2CH3(g) → C6H5–CH=CH2(g) + H2(g)                         (b) 

CO2(g) + H2(g) → CO(g) + H2O(g)                                                 (c) 

C(s) + CO2(g) → 2CO(g)                                            (d) 

 

No terceiro estágio (III), o CO2 ativado interage com o hidrogênio que foi gerado na 

superfície do catalisador durante a desidrogenação, como indicado na reação (b), levando à 

formação de monóxido de carbono (CO) e H2O, como descrito em reação (c) e designado como 

reação de deslocamento de Shift reversa de água-gás (RWGS). Portanto, a presença de CO2 

induz a formação de CO e H2O na superfície do catalisador. Além disso, o CO2 participa do 

processo de descoqueamento, reação (d), ajudando a manter a atividade estável e evitando a 
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obstrução dos sítios ativos pelo carbono. A interação do anel etilbenzeno com a ferrita de 

cobalto, dependendo do sítio metálico de Fe3+ ou Co2+, leva à variação do número de oxidação 

do metal, conduzindo as reações de redução (e) e (f), bem como a redução do oxigênio da rede, 

presente na fase CoFe2O4, reação (g). Nesse estágio, ocorre também a formação do complexo 

do tipo bicarbonato em ponte, que abstrai o hidrogênio-β do etilbenzeno, ocorrendo a reação de 

desidrogenação, formando H2O, CO e estireno (reação 1) (ANSARI et al., 2012). 

A proposta apresentada está de acordo com as caracterizações por TPD e FTIR, que 

indicaram a forma preferencial de adsorção de CO2 na superfície da ferrita como bicarbonato. 

A sequência de reações na superfície para a formação de espécies de bicarbonato adsorvido 

usando sólidos a base de Fe foi descrita em publicações anteriores (BALTRUSAITIS; 

GRASSIAN, 2005; BALTRUSAITIS et al., 2016), indicando que a molécula de CO2 é pré-

adsorvida e ativada antes da doação parcial do par elétrons isolado na superfície oxigênio do 

grupo hidroxila para formar uma nova ligação C-O e os grupos vizinhos, por exemplo, grupos 

OH, são envolvidos na transferência do próton, levando à formação da estrutura de bicarbonato 

em ponte (BALTRUSAITIS et al., 2016). 

 

Fe3+ → Fe2+         (e) 

Co2+ → Co+         (f) 

O2- → O-                (g) 

 

A interação C=O ajuda a desprotonar o grupo C-H da molécula de hidrocarboneto, 

formando COOH ou HCOO. A literatura descreve que a desidrogenação do etilbenzeno na 

presença de CO2, referente à captação de hidrogênio-β do grupo etila, é classificada como um 

passo determinante (KANO et al., 2010). Simultaneamente ou após a desprotonação, um elétron 

deve ser transferido do intermediário da reação para um sítio ácido de Lewis (Fe3+ ou Co2+) 

(WANG et al., 2017). 

No último passo do ciclo catalítico (etapa IV), quando os produtos são formados (reação 

1), o catalisador é regenerado para o estado inicial pelo oxidante fraco e novamente outro ciclo 

de reação é iniciado. As reações de oxidação, (g) e (i), ocorrem quando os produtos são 

liberados. Assim, quando o estireno é dessorvido dos sítios metálicos ácidos, ocorre a oxidação 

que regenera o catalisador. Além disso, o número de oxidação do oxigênio é reduzido ao estágio 

inicial de oxidação, reação (j), considerando que o oxigênio presente na superfície interage com 

o CO2 (oxidante fraco) que é liberado como CO e H2O (reação 3). 
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Fe2+ → Fe3+         (h) 

Co+ → Co2+             (i) 

O- → O2-                (j) 

 

É importante mencionar que a presença de H2O na superfície leva à decomposição dos 

sítios de carbonatos mais fortes para sítios carbonatos mais fracos, permitindo um aumento no 

desempenho cíclico do catalisador. A cinética de dessorção determina a capacidade do CO2 

desempenhar seu papel durante o ciclo catalítico (COENEN et al., 2018). 

Deposição de coque, sinterização de sítios ativos e mudança no estado de valência de 

espécies ativas são as principais causas da desativação durante a desidrogenação do etilbenzeno. 

A deposição de coque está diretamente relacionada ao consumo de etilbenzeno ou à produção 

de estireno e não pode ser totalmente suprimida por CO2, enquanto a redução do óxido metálico 

está associada à atmosfera da reação. Assim, é possível indicar, a partir do teste catalítico na 

presença e ausência de CO2 e com base na caracterização das amostras após a reação com N2 e 

CO2, que o CO2 como oxidante fraco pode preservar as espécies ativas de ferrita de cobalto e 

minimizar a deposição de coque, aliviando assim a desativação do catalisador. 

O processo de desidrogenação oxidativa pode ocorrer tanto nos sítios O2--Fe3+-O2- como 

nos sítios O2--Co2+-O2- localizados nas posições tetraédricas ou octaédricas da ferrita de cobalto, 

pois os artigos anteriores mostram que a desidrogenação oxidativa pode ocorrer na presença de 

óxido de ferro (Fe2O3) e óxido de cobalto (Co3O4) (POCHAMONI et al., 2015). Por outro lado, 

a adsorção de CO2 deve ocorrer preferencialmente nos sítios O2--Fe3+-O2- em comparação ao 

O2--Co2+-O2-, já que o Fe3+ é um ácido de Lewis mais forte comparado ao Co2+ e o oxigênio da 

rede ligado ao ferro é uma base de Lewis mais forte em comparação com o oxigênio da rede 

ligado ao cobalto. Além disso, a adsorção de dióxido de carbono deve ocorrer preferencialmente 

nas posições octaédricas dos sítios O2--Fe3+-O2- em comparação aos tetraédricos, pois ocupam 

mais posições na estrutura da ferrita de cobalto e contêm sítios mais expostos para adsorção. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Catalisadores à base de ferrita de cobalto dispersos em MCM-41 foram sintetizados com 

sucesso e aplicados na conversão de etilbenzeno em estireno. Os sítios ativos na estrutura de 

ferrita de cobalto são mais promissores para a transformação do etilbenzeno em estireno em 

comparação com os sítios tradicionais presentes na estrutura da hematita. Foi obtida uma ferrita 

parcialmente invertida com estrutura (Co0.06Fe0.94) [Co0.94Fe1.06] O4, onde Co2 + e Fe3+ ocupam 

posições octaédricas e tetraédricas na rede cristalina. Testes catalíticos mostraram alta 

seletividade e estabilidade para a fase CoFe2O4, o que é atribuído à alta estabilidade estrutural 

contra as condições de reação em comparação com a hematita (baixa estabilidade estrutural).  

A proposta mecanística mostrou que o etilbenzeno é atraído principalmente nos sítios 

Fe3+ em comparação ao Co2+, assim como a desidrogenação ocorre preferencialmente em sítios 

octaédricos em comparação com o tetraédrico. Estudo computacional, usando a teoria DFT, 
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confirmou que o processo catalítico para a desidrogenação do etilbenzeno ocorre 

preferencialmente em sítio de ferro e oxigênio da rede localizados em posições octaédricas, mas 

os sítios de cobalto e as posições tetraédricas na estrutura de ferrita de cobalto não podem ser 

completamente negligenciados.  

O CO2 como oxidante fraco proporcionou maior atividade catalítica para a reação de 

desidrogenação oxidativa do etilbenzeno utilizando catalisador a base de ferrita de cobalto em 

comparação com a reação na ausência de dióxido de carbono. O CO2 tem a capacidade de 

regenerar os sítios de Fe3+ presentes na ferrita de acordo com a caracterização antes da reação, 

após a reação na presença e ausência de CO2, enquanto para a reação na ausência de CO2 a 

ferrita de cobalto foi reduzida a magnetita causando uma diminuição no desempenho catalítico.  

A quantidade de coque depositada na superfície do catalisador foi menor para a reação 

na presença de CO2 em relação à reação na presença de N2, confirmando o papel do dióxido de 

carbono na oxidação do carbono. A natureza dos depósitos de coque foi predominantemente 

filamentos amorfos e carbono poliaromático sobre a superfície da ferrita de cobalto. O CO2 foi 

adsorvido preferencialmente na superfície da ferrita de cobalto como bicarbonato de acordo 

com FTIR de CO2 adsorvido e TPD-CO2. A acidez de Lewis característica da ferrita de cobalto 

não foi alterada com a presença de CO2 adsorvido na superfície de acordo com a FTIR da 

piridina adsorvida.  
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