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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo sintetizar óxido de grafeno reduzido (OGR) a partir da 

oxidação do grafite pelo método de Hummers com subsequente processo de expansão e 

redução térmica. A impregnação úmida foi adotada como método para adição dos metais 

(níquel e platina) ao suporte (OGR). Tanto o suporte quanto os catalisadores foram 

caracterizados por diversas técnicas: difração de raios-X (DRX), espectroscopia RAMAN, 

espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), adsorção-dessorção de 

nitrogênio, análise termogravimétrica (ATG) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Os resultados do suporte mostraram a oxidação adequada do grafite e a formação do OGR e 

um aumento de 23 vezes na área especifica, sendo obtido um valor de 158 m²/g. Apesar da 

oxidação do grafite, os perfis de DRX mostraram que a síntese foi incompleta e o domínio do 

grafite pôde ser observado na estrutura final. Os catalisadores sintetizados apresentaram 

alteração na estrutura cristalina à adição do níquel e da platina. Houve uma redução na área 

específica dos catalisadores, uma vez que os valores apresentados pelos 1Pt/OGR e 

10Ni/OGR foram de 31 e 77 m²/g. As micrografias por MEV permitiram observar as 

partículas metálicas sob a estrutura do suporte. Adicionalmente as imagens por EDS indicam 

a dispersão homogênea das partículas de níquel na estrutura do material enquanto as 

partículas de platina se concentraram nas folhas de OGR. Os catalisadores foram avaliados na 

oxidação catalítica do tolueno a 400°C, empregando uma mistura contendo O2, tolueno e He 

(20% de O2, 1000 ppm de tolueno e He para completar o balanço) a uma vazão total de 150 

ml/min. Com relação a eliminação do tolueno na mistura, o catalisador 1Pt/OGR apresentou 

melhor desempenho, eliminando 99,13% do tolueno, enquanto o catalisador 10Ni/OGR 

eliminou 55,13%. 

 

 

Palavras chave: COVs, óxido de grafeno reduzido; catalisador de níquel; catalisador de 

platina; oxidação do tolueno;  

  



 

ABSTRACT 

 

The present work aimed to synthesize reduced graphene oxide (RGO) from graphite oxidation 

by the Hummer’s method with subsequent thermal expansion and reduction process. The wet 

impregnation was adopted as a method for adding the metals (nickel and platinum) to the 

support (OGR). Both the support and the catalysts were characterized for several techniques: 

X-ray diffraction (XRD), RAMAN spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy 

(FTIR), nitrogen adsorption-desorption, thermogravimetric analysis (TGA) and scanning 

electron microscopy (SEM). The support results showed the correct graphite oxidation and the 

RGO formation and an increase of 23 times in the surface area obtaining 158 m²/g. Despite of 

the graphite oxidation, the XRD patterns showed that the synthesis was incomplete and the 

graphite domain could be observed in the final structure. The catalysts synthetized exhibited 

alteration in the crystalline phases after the nickel and platinum addition. There was a 

reduction on the catalysts specific surface area, the values exhibited for 1Pt/OGR and 

10Ni/OGR were 31, 32 e 77, 44 m²/g. The SEM images allowed observing the metallic 

particles under the support structure. Additionally, the EDS images indicated the nickel 

homogeneous dispersion under the material structure while the platinum particles showed 

concentrated particles above the RGO sheets. The catalytic tests were performed at 400°C, 

under a mixture of O2, toluene and He (20% O2, 1000 ppm toluene and He to complete the 

balance) with a total flow of 150 ml/min. Regarding the toluene removing in the mixture, the 

1Pt/OGR catalyst exhibited better performance by eliminating 99,13% of toluene while 

10Ni/OGR catalyst removed 55,13%. 

 

 

Keywords: VOCs, reduced graphene oxide, nickel catalyst, platinum catalyst, toluene 

oxidation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A poluição é um assunto que está vinculado ao ser humano desde a antiguidade, no 

entanto, após a revolução industrial ela vem cada vez mais alcançando grandes proporções 

(ABDO ARBEX et al., 2012). A organização mundial da saúde (OMS) estima em 800 mil as 

mortes prematuras por ano em decorrência da presença de material particulado, colocando 

assim, este motivo como a 13ª maior causa de mortes no planeta (ANDERSON; 

THUNDIYIL; STOLBACH, 2012). 

Quando se trata de poluição do ar, as emissões podem ter como origem fontes móveis 

(automotiva) ou estacionárias (plantas industriais). NOX, SOX, H2S e compostos orgânicos 

voláteis (COVs) são bons exemplos de poluentes atmosféricos. No caso dos COVs, a sua alta 

volatilidade faz com que eles facilmente evaporem e migrem para a atmosfera, podendo 

causar efeitos nocivos ao ser humano, como dor de cabeça, tonturas, paralisia do sistema 

nervoso e câncer, além de estarem ligados à criação do smog fotoquímico nas grandes cidades 

(VANDENBROUCKE et al., 2011). 

A preocupação com os impactos provenientes da poluição ambiental foi crescendo ao 

longo do século XX, especialmente ao se deparar com grandes desastres causados pela 

mesma. Em 1930, a região do vale de Meuse, Bélgica, foi encoberta por um período de cinco 

dias por uma neblina de poluição que causou a morte de mais de 60 pessoas (NEMERY; 

HOET; NEMMAR, 2001). Em 1952 em Londres, uma densa neblina de poluição cobriu a 

região resultando em, aproximadamente, 4500 mortes ao final do episódio (BELL; DAVIS; 

FLETCHER, 2004). 

Diante deste cenário, o desenvolvimento das tecnologias de eliminação de poluentes é 

muito importante, sendo  um caminho que desperta muito interesse dos pesquisadores 

(KHAN; GHOSHAL, 2000). Neste contexto, uma alternativa promissora é a oxidação 

catalítica. Esta técnica possui como pilares fundamentais a viabilidade econômica e a remoção 

eficiente de COVs. No entanto, devido à grande variedade de COVs, este método esbarra em 

um obstáculo muito importante: o desenvolvimento e a seleção dos melhores catalisadores 

diante de uma variedade de COVs existentes (OJALA et al., 2011). 

Diferente dos processos de absorção e de condensação que transferem o poluente de 

uma fase para outra, a oxidação catalítica tem como foco a eliminação dos COVs. Neste 
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método, o COV é oxidado na presença de um catalisador gerando CO2 e H2O em um intervalo 

de temperatura bem inferior ao da combustão térmica. A utilização de um intervalo de 

temperatura menor faz com que haja a diminuição na quantidade necessária de combustível e, 

por consequência, uma economia de energia (KAMAL; RAZZAK; HOSSAIN, 2016; OJALA 

et al., 2011). 

Diversos estudos já foram conduzidos com o objetivo de avaliar a reação de 

decomposição destes compostos: tolueno (QU et al., 2013; TIDAHY et al., 2007; WANG et 

al., 2017, 2016; WU et al., 2011a), propeno (OUSMANE et al., 2011), benzeno (LI et al., 

2016a; YANG; LI; ZUO, 2017; ZUO et al., 2017), propan-2-ol (FIORENZA et al., 2016) e 

metano (YANG et al., 2017) são exemplos de COVs cuja remoção foi avaliada por meio da 

oxidação catalítica. 

O princípio do desenvolvimento de catalisadores leva em consideração três parâmetros 

fundamentais. São eles: estabilidade para impedir desativação do catalisador sintetizado, 

seletividade para garantir que não haja a formação de produtos indesejados e durabilidade 

(AVGOUROPOULOS et al., 2006; OJALA et al., 2011). 

Os catalisadores utilizados na oxidação de COV podem ser agrupados em dois 

principais grupos: os catalisadores à base de metais nobres (AVGOUROPOULOS et al., 

2006; OKUMURA et al., 2003; OUSMANE et al., 2011; PAULIS; PEYRARD; MONTES, 

2001) e os catalisadores à base de metais não nobres (HOSSEINI et al., 2012; KIM; SHIM, 

2008). 

Catalisadores à base de metais nobres (Au, Ag, Pt, Rh e outros) tem sido amplamente 

utilizados devido a altas eficiências de remoção a baixas temperaturas. Em contrapartida, 

estes metais possuem altos custos e podem ser desativados por envenenamento 

(AVGOUROPOULOS et al., 2006; LIOTTA, 2010). Catalisadores à base de metais não 

nobres (Ni, Cu, Co e outros) são mais baratos, mais resistentes a envenenamento, no entanto 

menos ativos se comparados aos catalisadores à base de metais nobres (CARABINEIRO et 

al., 2015). 

A presença da platina como metal nobre na síntese de catalisadores está amplamente 

ligada a sua alta atividade catalítica e estabilidade (JOUNG et al., 2014; KAMAL; RAZZAK; 

HOSSAIN, 2016). A avaliação da interação da platina com diversos suportes já foi 

conduzidos em diversos estudos atestando, assim, a sua eficiência em catálise heterogênea 
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(AVGOUROPOULOS et al., 2006; BENARD et al., 2009; JOUNG et al., 2014; PAULIS; 

PEYRARD; MONTES, 2001). No entanto, a utilização de catalisadores contendo platina em 

ambientes úmidos ou com reações a baixas temperaturas favorece a desativação devido à 

adsorção de água pela estrutura do suporte (JOUNG et al., 2014). 

Assim sendo, a seleção de catalisadores para o tratamento de COVs inclui alguns 

parâmetros a serem levados em conta, os mais importantes são a seleção de materiais puros, 

de fácil manuseio e síntese, baixo custo e sustentáveis (ASGARI; HAGHIGHI; SHAFIEI, 

2013). 

O grafeno é um material bidimensional, alótropo do carbono e naturalmente 

abundante. Em sua estrutura, os átomos de carbono se arranjam de maneira hexagonal 

formando folhas que são unidas por meio de ligações de Van der Walls (KIM; MACOSKO, 

2008). O grafeno é o nome dado a uma destas folhas presentes na estrutura do grafite e desde 

que foi descoberto, em 2004, vem ganhando espaço nas pesquisas (NOVOSELOV et al., 

2004). 

Existem algumas alternativas para o uso de materiais à base de grafeno em catálise, 

dentre elas as mais usuais são a utilização do grafeno e do óxido de grafeno reduzido (OGR) e 

as aplicações mais dadas e estes materiais são na sua utilização como suporte para outros 

metais que funcionarão como sítios ativos ou como catalisadores sem metais. Este fato ocorre 

devido ao fato do grafeno possuir propriedades extremamente atrativas como alta área 

específica, inércia química e fácil manuseio da superfície do material (MACHADO; SERP, 

2012). 

Em catálise heterogênea, a utilização de suportes à base de carbono ganha destaque 

por algumas propriedades interessantes, dentre elas pode-se citar: a resistência a meios ácidos 

e básicos, a possibilidade de controlar, até certo ponto, propriedades como porosidade e a 

composição da superfície e fácil recuperação de metais preciosos pela queima do suporte, 

minimizando assim impactos ambientais que possam acarretar no descarte deste material 

(SERP; CORRIAS; KALCK, 2003). No entanto, a presença de estudos que evidenciem a 

utilização de materiais a base de carbono, com o óxido de grafeno reduzido em catálise 

heterogênea ainda é muito escassa. A maioria dos trabalhos aborda a sua utilização em 

eletrocatálise (LI et al., 2010; LIM et al., 2015; NOOR et al., 2019). 
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1.1 Objetivos 

 

Com base no que foi apresentado, o objetivo deste trabalho é sintetizar, caracterizar e 

aplicar catalisadores à base de platina e níquel suportados em óxido de grafeno reduzido 

(OGR) para aplicação na reação de oxidação catalítica do tolueno. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

 Sintetizar o OGR a partir do grafite pelo método de Hummers seguido por uma 

expansão e redução térmica; 

 Sintetizar de catalisadores de platina e níquel suportado em OGR por impregnação 

úmida; 

 Realizar caracterização química, estrutural e morfológica dos catalisadores 

sintetizados; 

 Avaliar a atividade dos catalisadores na oxidação do tolueno.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Impacto dos compostos orgânicos voláteis na atmosfera 

 

Os compostos orgânicos voláteis (COVs) podem ser descritos como uma relevante 

classe de poluentes atmosféricos, estando mais presentes em meios urbanos devido às 

atividades industrial e humana (SALARI et al., 2011) 

São compostos que, a temperatura de 20 °C possuem uma pressão de vapor maior ou 

igual a 0,01 kPa, baixa solubilidade em água, boa resistência ao processo de degradação e são 

bioacumulativos (CASTAÑO; MOLINA; MORENO, 2013; NASCIMENTO; NETO; MELO, 

2014, p. 45) 

A presença dos COVs na atmosfera está ligada a impactos ambientais como, por 

exemplo, o smog fotoquímico e a toxicidade (SALARI et al., 2011). 

Em áreas urbanas, as emissões industriais e veiculares são responsáveis pela descarga 

de compostos orgânicos e óxidos nitrogenados (NOx) que na presença da luz e radicais 

hidroxilas formam compostos secundários, do quais tem-se o ozônio (O3) como o mais 

representativo (PEREIRA et al., 2004). A presença do ozônio na atmosfera, por exemplo, se 

altera no decorrer do dia. As mais baixas concentrações são encontradas pela manhã e vão se 

elevando ao decorrer do dia atingindo seu apogeu durante a tarde e caem durante a noite 

fechando o ciclo com as baixas concentrações encontradas pela manhã (YING; TIE; LI, 

2009).  Portanto, pode-se dizer que as junções desses compostos formam, na troposfera, uma 

neblina de poluição que recebe o nome de smog fotoquímico (SCHIRMER; QUADROS, 

2010). 

Por estarem presentes na atmosfera e serem bioacumulativos, os COVs podem ser 

absorvidos pelos organismos vivos através da respiração ou ingestão. Mesmo em baixas 

concentrações esses compostos podem causar problemas para os seres humanos tanto pela 

exposição aguda quanto crônica (NASCIMENTO; NETO; MELO, 2014, p. 49-50). 

Os aldeídos são os compostos mais abundantes nesta classe de poluentes, 

especialmente o metanal e o etanal. Baixas concentrações podem causar problemas 

respiratórios, irritação na garganta e olhos e falta de ar, enquanto que altas concentrações 

trazem riscos de envenenamento. Compostos aromáticos como benzeno e tolueno são tóxicos 
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e cancerígenos. Baixas concentrações podem ter efeitos de náuseas, tonturas, falta de apetite e 

altas concentrações podem ser fatais. Álcoois podem causar efeitos depressivos e afetam o 

sistema nervoso central e cetonas podem gerar irritação nos olhos, nariz e garganta (ZHANG 

et al., 2017). 

Os pontos citados chamam a atenção de pesquisadores para o desenvolvimento e 

aprimoramento de técnicas e tecnologias para o controle de emissões visando à redução, ou 

até mesmo a eliminação dos COV antes mesmo que estes sejam descarregados no meio 

ambiente. 

 

2.1.1 Principais fontes emissoras e estratégias de controle 

 

As fontes emissoras de poluentes podem ser pontuais ou não pontuais. A fonte pontual 

é caracterizada pelo lançamento de matéria através de um equipamento que canaliza o fluxo 

em direção a um ponto determinado, como as tubulações ou chaminés. As fontes não 

pontuais, também denominadas emissões fugitivas são definidas pelo lançamento difuso de 

matéria através de um meio desprovido de equipamento canalizador de fluxo para um 

determinado fim (CONAMA, 2011). 

Dentre os diferentes tipos de emissões, os COVs são considerados um grupo de grande 

importância, e, além disso, podem ser subdivididos de acordo com a estrutura química como 

exemplo tem-se: os hidrocarbonetos, compostos aromáticos, cetonas, álcoois, ésteres e 

compostos clorados (BEAUCHET; MAGNOUX; MIJOIN, 2007) 

O propano-2-ol, por exemplo, é uma molécula orgânica classificada na classe dos 

álcoois devido à presença do grupo hidroxila ligado a um carbono saturado presente na sua 

estrutura. Ele é amplamente utilizado na indústria como solvente, produto de limpeza ou 

agente de extração. Sua empregabilidade é dada mediante sua necessidade em alguma etapa 

do processo e, como consequência, a sua eliminação está quase sempre presente mesmo que 

em baixas concentrações e quantidades (MARCÌ et al., 2017) 

Uma das principais fontes emissoras é a automotiva e no caso do Brasil vale ressaltar 

que a sua frota possui características bastante específicas. Isso ocorre porque além da 

utilização da gasolina e do diesel, também se utiliza o etanol como combustível. A sua 
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presença na composição dos combustíveis traz como principal consequência um aumento na 

presença desse composto na atmosfera (PEREIRA et al., 2004). 

PEREIRA et al., (2004) estudaram o impacto da presença do etanol na atmosfera 

avaliando a conversão deste COV em ozônio. Os autores coletaram as amostras em postos de 

gasolinas e os armazenaram em vidros âmbar.  Bolsas de teflon foram preenchidas com 

alíquotas de 10µL do combustível, ar puro que previamente foi passado por uma garrafa de  

água para que ele obtivesse um teor de umidade entre 70 e 80% e antes de atingirem o volume 

final do experimento elas foram preenchidas com uma mistura padrão de NO (contendo entre 

33 e 40 ppm de nitrogênio) de modo que as bolsas tivessem uma concentração  inicial de NO 

entre 300 e 700 ppb. A concentração do O3 foi monitorado por analisadores de ozônio. A 

Figura 2.1 apresenta os resultados encontrados para o estudo. 

 

 
Figura 2.1 – Curvas de formação de ozônio obtida nos experimentos expostos à luz solar realizados no dia 08 de 

novembro de 2001 para o álcool e a gasolina (Fonte: adaptado de PEREIRA et al., 2004). 

 

De acordo com a Figura 2.1 é possível acompanhar a variação da concentração de 

ozônio presente em cada um dos combustíveis em função do tempo de reação. 

Os resultados da gasolina mostram a presença de ozônio por todo o tempo de reação e 

com pico de concentração ocorrendo aproximadamente 200 minutos após o início do 

processo. Para o etanol não foi detectada concentração de ozônio no inicio. No entanto, após 

aproximadamente 100 min de reação, a presença do ozônio começou a ser detectada e a partir 

de então houve um crescimento da concentração a uma taxa bem superior a da gasolina.  
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Em ambos os casos, independentemente do combustível utilizado, é possível concluir 

que o etanol presente na mistura pode ser considerado como um precursor na formação do 

ozônio nas cidades brasileiras. 

(MARTINS et al., 2015) estudaram a formação dos COVs em ambientes fechados e 

com grande circulação de pessoas. Para isso, identificou e quantificou a presença de 

compostos aromáticos em um estacionamento subterrâneo localizado na cidade do Rio de 

Janeiro. A Tabela 2.1 mostra os valores de concentração para cada um dos compostos 

citados. 

 

Tabela 2.1 – Valores médios, mínimo e máximo para a concentração dos compostos (Fonte: adaptado de 

MARTINS et al., 2015) 

 Benzeno Tolueno Etilbenzeno m/p-xileno o-xileno 

Valor médio (µg*m
-3

) 54,14 209,24 45,87 89,46 29,47 

Valor mínimo (µg*m
-3

) 15,90 90,70 12,80 36,40 8,20 

Valor máximo (µg*m
-3

) 102,40 327,80 100,20 199,60 61,30 

 

Os resultados mostram a presença de compostos orgânicos voláteis, sendo o tolueno o 

mais abundante, representando uma concentração de 209,24 µg/m
3
, ou seja, 48,87% da 

composição total, seguido do meta/para-xileno, benzeno, etilbenzeno e o orto-xileno. 

No setor industrial diversos processos são responsáveis por emissão de COVs. Dentre 

eles podemos citar as atividades ligadas à produção de aço que foram estudadas por TSAI et 

al., (2008) e mostraram que os compostos mais expressivos foram o tolueno, benzeno, 

hexano, 1,2,4-trimetilbenzeno e o tricloroetileno.  

A presença de COVs no setor petroquímico foi estudada por CETIN; ODABASI; 

SEYFIOGLU, (2003). Os estudos foram realizados entre os meses de setembro do ano 2000 e 

2001 no entorno de um complexo petroquímico localizado na Turquia. Para isso, os autores 

compararam a concentração dos compostos com uma área 60 km distante e, assim, puderam 

verificar o impacto dessa atividade industrial. A Tabela 2.2 descreve os principais compostos 

encontrados. 

Os resultados mostram que na região de Aligala há uma alta concentração de COVs, 

em especial, o dicloreto de etileno, o etanol e a propanona. Já a região de Buca apresenta uma 

concentração mais baixa quando comparado a anterior, no entanto, os compostos mais 

expressivos são a propanona, o acetato de etila e o dicloreto de etileno. A diferença nos 
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valores encontrados para ambas as localidades mostra um impacto significativo gerado na 

atmosfera local pela presença do complexo petroquímico.  

 

Tabela 2.2 – Concentração dos COVs medidos nas áreas de Aligala e Buca (Fonte: adaptado de CETIN; 

ODABASI; SEYFIOGLU, 2003). 

 Concentração do COV (µg/m
3
) 

 Aligala
1
, Izumir Buca

2
, Izumir 

Hexano 4,1 ± 5,0 (n=55) 1,1 ± 0,6 

Etanol 29,5 ± 34,8 (n=39) 1,5 ± 2,8 

Propanona 23,4 ± 30,2 (n=76) 9,1 ± 6,1 

Acetato de Etila 17,3 ± 34,7 (n=33) 7,0 ± 4,1 

Butanol 13,8 ± 23,3 (n=20) 0,9 ±0,7 

Butanona 2,8 ± 9,7 (n=42) 0,3 ± 0,2 

Acetato de Butila 6,5 ± 7,4 (n=37) 1,1 ± 0,8 

Dicloreto de etileno 38,5 ± 59,5 (n=53) 5,9 ± 4,1 
Os valores correspondem à média de concentração encontrada com seu respectivo desvio padrão. 

n representa o número de amostras acima do valor máximo de detecção. 
1
 Nome da região onde está localizado o complexo petroquímico. 

2
 Nome da região distante 60km do completo petroquímico. 

 

Ao realizarem os experimento ao longo de um ano, os autores relataram também que 

as condições climáticas, tais com a temperatura e direção e velocidade do vento afetam a 

concentração dos compostos encontrados. As maiores concentrações dos compostos foram 

identificados no verão e no outono que pode ser em decorrência de uma maior taxa de 

evaporação de COVs em função das temperaturas mais elevadas. 

GALLEGO et al., (2014) acompanharam as emissões provenientes de um aterro 

industrial localizado na Espanha objetivando analisar a presença de 60 compostos orgânicos 

presentes no local. A Tabela 2.3 apresenta os valores encontrados para alguns compostos. 

Através dos dados apresentados é possível verificar a variedade de compostos e de 

grupos funcionais que escapam de aterros industriais para a atmosfera. Individualmente, tem-

se uma grande emissão de decanal, nonanal, propanona e ácido acético, sendo os aldeídos o 

grupo funcional mais representativo nas emissões totais. 

 

Tabela 2.3 – Valor médio, máximo e mínimo para emissão de alguns COVs identificados em um aterro 

industrial. (Fonte: adaptado de GALLEGO et al., 2014). 

Composto 
Média ± Desvio padrão 

(µg*m
-2

*d
-1

) 

Mínimo 

(µg*m
-2

*d
-1

) 

Máximo 

(µg*m
-2

*d
-1

) 

Pentano 41,7 ± 10,4 21,5 63,7 

Benzeno 4,9 ± 1,5 2,2 8,3 

m + p-xileno 8,1 ± 3,1 2,4 14,9 

Tolueno 28,8 ± 7,2 13,1 43,9 
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   (Continuação) 

Butanol 11,7 ± 2,3 5,7 16,2 

Etanol 20,8 ± 4,5 14,0 32,5 

2-Propanol 2,5 ± 0,8 1,4 4,0 

Propanona 101,0 ± 20,0 54,1 143,0 

Butanona 3,8 ± 2,2 0,7 8,1 

Decanal 251,0 ± 57,0 101,0 379,0 

Nonana 299,0 ± 72,0 111,0 443,0 

Octanal 40,6 ± 8,4 17,5 59,6 

Acetato de etila 6,3 ± 1,5 3,2 9,6 

Éter etil-terc-

butílico 
8,8 ± 1,9 4,5 12,7 

Acido acético 256,0 ± 67,0 72,3 392,0 

 

O impacto ambiental devido às emissões não deve levar somente em consideração as 

emissões atmosféricas, isso porque os efluentes líquidos também possuem uma carga de 

compostos no momento de descarte. A legislação ambiental é responsável por regulamentar as 

normas e os procedimentos a serem seguidos no caso de lançamento de efluentes contendo 

compostos orgânicos. No caso do Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) é o responsável por estabelecer esses procedimentos de controle 

(NASCIMENTO; NETO; MELO, 2014) 

A resolução n° 430, de 13 de maio de 2011 foi proposta como um complemento à 

resolução n° 357/2005 e dispõe dos parâmetros técnicos para o lançamento de efluentes após 

serem submetidos aos tratamentos indicados. A resolução dispõe os valores máximos de 

concentração aceitáveis para descarga de compostos orgânicos dissolvidos no meio líquido e a 

Tabela 2.4 exemplifica os valores para alguns componentes (CONAMA, 2011). 

 

Tabela 2.4 – Valores máximos permitidos para presença de compostos orgânicos em efluentes (Fonte: adaptado 

de CONAMA, 2001). 

Composto Valor máximo (mg/L) 

Benzeno 1,20 

Dicloroeteno 1,00 

Eetilbenzeno 0,84 

Tricloroeteno 1,00 

Tolueno 1,20 

Xileno 1,60 

 

A resolução n° 436 de 22 de dezembro de 2011, publicada como complemento às 

resoluções n° 05/1989 e n° 382/2006 trata dos limites máximos para emissões de compostos 

na atmosfera, definindo as normas e metodologias de controle. Os artigos separam as regras e 

os limites aceitáveis por cada tipo de processo, que podem ser, por exemplo, processos de 
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produção de geração de calor por combustão externa a partir de óleo combustível, gás natural 

ou biomassa de cana-de-açúcar, turbinas de geração de energia, refinarias de petróleo 

(CONAMA, 2011). 

Os processos devem manter rotinas de monitoramento para controle de emissões e 

devem levar em consideração o método de controle (contínuo ou descontínuo) e o estado dos 

equipamentos que devem ser calibrados, além de possuírem medidores. Os registros, assim 

como os dados obtidos, devem sempre estar disponibilizados na integra ao órgão de 

licenciamento ambiental (CONAMA, 2011).  

 

2.1.2 Tecnologias para o controle de emissões de COVs 

 

A grande quantidade de poluentes no ar é uma consequência das atividades humanas, 

principalmente a industrial. O crescente impacto ambiental vem aumentando a preocupação 

com o desenvolvimento de tecnologias de controle de emissão. As indústrias, por exemplo, 

utilizam de técnicas e meios para controlar a quantidade de compostos emitidos visando 

atender aos requisitos expressos na legislação local. Atualmente existem várias técnicas que 

visam esse objetivo, as quais podem ser divididas entre ações de controle no processo ou a 

adição de uma etapa extra, no qual o objetivo central é diminuir ou eliminar a presença do 

COV antes que esse seja descarregado na atmosfera (KHAN; GHOSHAL, 2000). 

Na Figura 2.2 é possível visualizar de forma esquemática essa divisão entre os tipos de 

tratamento, além das técnicas utilizadas para o tratamento das emissões. 

 

 
Figura 2.2 – Classificação dos métodos de tratamento de COV (Fonte: adaptado de KHAN; GHOSHAL, 2000). 
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Através do esquema apresentado, é possível verificar a divisão entre os dois tipos de 

métodos citados, bem como as técnicas envolvidas no controle destas emissões. 

A oxidação térmica é um sistema projetado para operar a altas temperaturas, cujos 

valores variam entre 700°C e 1000°C, com a necessidade de utilização de combustível e de 

materiais que sejam resistentes ao processo nessa condição. Além dessas condições, vale 

destacar que ele pode operar com vazões entre 0,5 e 2,4 m
3
/min, com uma alta concentração 

de COV e tempos de residência entre 0,5 e 1,0 segundos podendo atingir taxas de eliminação 

entre 95 % e 99 % (KHAN; GHOSHAL, 2000; SALARI et al., 2011). 

À medida que a temperatura de operação se eleva, o nitrogênio presente no ar é 

convertido em dióxido de nitrogênio e os compostos halogenados são convertidos nos seus 

respectivos ácidos. A principal consequência desse fenômeno é a presença de novos 

compostos que demandariam uma etapa extra de tratamento antes de serem lançados 

efetivamente a atmosfera (KHAN; GHOSHAL, 2000). 

A oxidação catalítica também é usada para a eliminação de COVs. Esta, por sua vez, 

possui como características principais a operação com baixas concentrações, utilização de um 

intervalo de temperatura variando entre 250°C e 400°C e a utilização de catalisadores durante 

o processo. A utilização de catalisadores acarreta a esse método uma vida mais curta, fazendo 

ser necessária a troca constante dos catalisadores utilizados (URASHIMA; CHANG, 2000). 

A biofiltração é uma técnica que tem chamado à atenção, pois tem se tornado 

economicamente viável e não utilizar compostos químicos e não formar compostos 

secundários. Sua utilização é normalmente proposta para o tratamento de grandes correntes de 

ar contendo baixa concentração de COVs ou de compostos inorgânicos, tais como o H2S e 

NH3. A sua capacidade de utilização está vinculada a população microbiana converter os 

poluentes em moléculas de menor impacto, como, por exemplo, CO2, nitratos e sulfatos 

(VERGARA-FERNÁNDEZ et al., 2018). Além disso, possuem como vantagens a 

simplicidade de operação e baixa demanda energética, entretanto possuem como pontos 

negativos a difícil manutenção de um pH, da umidade constante (GIRI et al., 2010; HORT et 

al., 2009). 

A técnica de separação por membranas teve seu início através do processo de 

dessalinização do mar durante os anos de 1960 e desde então vem sendo desenvolvida para 
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outros fins. Inicialmente essas aplicações envolviam o tratamento de águas residuais para 

depois serem utilizadas em tratamentos de emissões gasosas. O sistema de membranas é 

projetado para operar com altas pressões e vazões de entrada de efluente. Ela possui como 

vantagem uma seletividade no composto a ser separado e como desvantagem o alto custo de 

implantação e manutenção (KHAN; GHOSHAL, 2000; URASHIMA; CHANG, 2000). 

A adsorção, assim como a biofiltração, é uma técnica que visa à recuperação dos 

COVs. Para isso, uma corrente gasosa é passada através de um adsorvente que retém os 

compostos na sua estrutura. Os materiais mais utilizados como adsorventes para essa 

aplicação são as zeólitas e o carvão ativado (URASHIMA; CHANG, 2000; ZHANG et al., 

2016) 

 

2.2 Oxidação catalítica de COVs: Aspectos gerais 

 

Dentre as tecnologias apresentadas, a oxidação catalítica vem se desenvolvendo e 

sendo estudada como uma ótima opção para a eliminação dos COVs provenientes de 

processos industriais. As suas principais vantagens são a operação com efluentes 

extremamente diluídos e a economia de energia quando comparada a outras técnicas, 

especialmente a combustão térmica (SCIRÈ et al., 2003). 

A oxidação catalítica de COVs é um processo no qual um determinado composto 

orgânico reage com o oxigênio na presença de um catalisador produzindo dióxido de carbono 

e água. Em alguns casos é possível que ocorra a formação de produtos intermediários que 

logo em seguida serão convertidos no produto final (DAS; PARIDA, 2007; ZHANG; JIANG; 

SHANGGUAN, 2016). 

MINICÒ et al., 2001 estudaram a combustão catalítica de alguns compostos. Dentre 

eles, o propano-2-ol e o etanol apresentaram compostos intermediários. No caso do propano-

2-ol foi possível observar a presença de acetona e no caso do etanol constatou-se a presença 

do etanal. LAKSHMANAN et al., (2013), ao estudarem a reação do propano-2-ol, 

verificaram que além da acetona houve a formação de propeno como intermediário.  

Outros estudos mostram a ausência de compostos intermediários durante o processo de 

oxidação catalítica. Dentre eles, pode-se citar FIORENZA et al., (2015) ao estudarem o 

tolueno, BURGOS et al., (2002) ao realizarem experimentos com a butanona, MINICÒ et al., 
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(2001) ao estudarem o metanol e CENTENO et al., (2005) ao trabalharem com n-hexano e 

benzeno. 

Metais nobres e óxidos metálicos são os principais componentes usados na síntese de 

catalisadores para a oxidação catalítica. Os metais nobres são mais eficientes, onerosos e 

suscetíveis à desativação enquanto os óxidos metálicos são menos eficientes, mais baratos e 

mais estáveis a envenenamento (DU et al., 2018). 

A velocidade de uma reação está ligada ao valor da energia de ativação (EA), ou seja, 

quanto menor o valor dessa energia, mais rápida será a velocidade da reação. Nesse processo 

sabe-se que a presença de um catalisador pode diminuir o valor da energia de ativação do 

sistema e, por consequência, aumentar a velocidade da reação (ZHANG; JIANG; 

SHANGGUAN, 2016). 

A Figura 2.3 representa as curvas da energia livre de Gibbs dos reagentes, dos 

produtos e da energia de ativação em função do progresso da reação de oxidação de COVs 

 

 
Figura 2.3 – Perfil de energia da reação de COVs sem e com a presença de catalisadores (Fonte: adaptado de 

ZHANG; JIANG; SHANGGUAN, 2016). 
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Analisando as curvas apresentadas, é possível verificar a redução da energia de 

ativação no decorrer da reação devido à presença dos diferentes tipos de metais suportados no 

catalisador e também para a reação sem a presença de catalisador. 

Os resultados mostram que a reação sem a presença do catalisador apresentou o maior 

valor de energia de ativação (EA). E, ao comparar os perfis na presença de catalisador é 

possível verificar que, em ambos os casos, houve uma diminuição significativa dessas 

energias (EA1 e EA2). Adicionalmente, esta redução foi mais expressiva para o caso do 

catalisador com metais nobres (EA2), ou seja, esses catalisadores são aqueles que possuem o 

melhor desempenho. 

 

2.2.1 Tolueno 

 

O tolueno, também denominado metil-benzeno, é um hidrocarboneto aromático que a 

temperatura ambiente é um líquido incolor, menos denso que a água e produz um vapor 

inflamável. A sua forma pura pode contar traços de benzeno, enquanto o seu produto 

comercial pode conter até 25% de benzeno (CETESB, 2018).  

Na Tabela 2.5 são apresentadas as propriedades físico-químicas do tolueno. 

Tabela 2.5 – Propriedades físico-químicas do tolueno (Fonte: adaptado de PETROBRAS, 2018) 

Propriedade Valor 

Massa molar 92,14 g/mol 

Temperatura de ebulição 111 °C 

Temperatura de fusão -95 °C 

Pressão de vapor 3,8 kPa a 25 °C 

Solubilidade em água 573-587 mg/L de água a 25 °C 

Viscosidade 0,56 mPa.s a 25 °C 

 

O contato deste composto com o ser humano pode se dar tanto na forma líquida, 

através do contato físico, quanto na gasosa, pela inalação. Como consequências pode-se citar 

irritação na pele, sonolência, vertigem e danos ao fígado e aos rins se exposto por longos 

períodos (PETROBRAS, 2018). 

Após o contato com o composto, o tratamento mais indicado para exposição gasosa é 

o deslocamento para uma área com ar fresco de modo que a vítima possa respirar. Caso o 

contato se dê com o componente líquido, o procedimento inclui a utilização de água em 
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abundância para a lavagem de roupas, sapatos e partes do corpo que tiveram contato com o 

tolueno (PETROBRAS, 2018). 

Dentre as suas principais utilizações, podem-se citar: a utilização na mistura BTX 

(Benzeno, tolueno e xileno) na composição da gasolina, como solvente na indústria de tintas, 

revestimentos, óleos e resinas, como matéria prima na produção do benzeno, fenol e outros 

solventes orgânicos e na fabricação de polímeros, como a borracha (CETESB, 2018). 

No meio ambiente, a concentração de tolueno presente no ar pode variar. A principal 

fonte emissora é a automotiva, cuja variação de concentração pode estar entre 2 e 200 µg/m
3
, 

dependendo da intensidade do trafego de veículos. Em ambientes fechados a concentração 

pode variar de 17 a 1000 µg/m
3
. Nestes ambientes, as altas concentrações estão ligadas a 

presença de solventes de tintas e a fumaça do cigarro (CETESB, 2018). 

 

2.2.2 Mecanismo de oxidação do tolueno 

 

A oxidação de um composto orgânico utilizando um catalisador como meio é 

realizado principalmente através da combinação de duas variáveis: a propriedade redox do 

sistema e a mobilidade da molécula de oxigênio na estrutura do material (CASTAÑO; 

MOLINA; MORENO, 2015). 

O procedimento de oxidação é realizado através de um mecanismo no qual tanto o 

oxigênio presente no ar quanto aquele presente na estrutura desempenha um papel muito 

importante. Neste procedimento, o COV é oxidado pela molécula de oxigênio presente na 

estrutura do óxido do suporte, seguido pela reoxidação do catalisador pelo oxigênio presente 

na fase gasosa (CASTAÑO; MOLINA; MORENO, 2015; GÓMEZ et al., 2014). 

Para que ocorra o processo de oxirredução é necessário que o metal presente no 

suporte do catalisador possua diferentes estados de oxidação a fim de facilitar o procedimento 

explicado no parágrafo anterior. (CASTAÑO; MOLINA; MORENO, 2015). A segunda 

variável a desempenhar importante papel no processo de catalise é a mobilidade do oxigênio. 

A intensidade da atividade catalítica de um sistema pode ser relacionada com a 

disponibilidade das moléculas de oxigênio presentes no suporte de interagirem com o 

composto a ser oxidado (MARTIN; DUPREZ, 1996). 
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Avaliando-se o processo de oxidação catalítica onde, na presença de oxigênio, o COV 

é convertido em CO2 e H2O, o mecanismo de reação mais aceito atualmente é o de Mars-van 

Krevelen (CARABINEIRO et al., 2014; GÓMEZ et al., 2014). Este mecanismo é composto 

por uma sequência de etapas conforme mostrado a seguir: 

 

I – Adsorção das espécies de O2 presentes no ar nos espaços vagos formando espécies 

altamente ativas e das moléculas de tolueno. 

II – Ativação do tolueno por um processo de desidrogenação ocorrendo no hidrogênio 

presente no seu grupo CH3 pelo oxigênio seguido pela formação do grupo hidroxila. 

III – Abstração da molécula de hidrogênio pela hidroxila e formação de água.  

IV – Oxidação do tolueno ativo pelo oxigênio presente na rede. 

V – Reoxidação do catalisador pelo oxigênio presente na corrente gasosa. 

 

O tolueno, por ser composto orgânico, tem o seu mecanismo de oxidação enquadrado 

no procedimento proposto. E, por se tratar de um hidrocarboneto aromático, ele é tido como 

um composto de difícil oxidação (CARABINEIRO et al., 2014).  

 

2.2.3 Oxidação catalítica do tolueno 

 

A reação de oxidação do tolueno está amplamente difundida na literatura. Diversos 

trabalhos exploraram este procedimento, cada qual com suas particularidades. A Tabela 2.6 

contém informações sobre alguns estudos realizados, dispondo de informações sobre os 

catalisadores empregados, as conversões obtidas e a temperatura requerida. 

 

Tabela 2.6 – Oxidação do tolueno: catalisadores utilizados, conversão obtida e temperatura requerida. 

Catalisador Conversão (%) Temperatura (°C) Referência 

Au/Fe2O3 100 350 (MINICÒ et al., 2001) 

Au/CeO2 100 293 

(OUSMANE et al., 2011) Au/TiO2 100 400 

Au/Al2O3 100 450 

Au/MgO 32 300 

(WU et al., 2011b) Au/Al2O3 37 300 

Au/Co3O4 68 300 

Ag/MnO3 (nano fios) 100 220 
(LI et al., 2016b) 

Ag/MnO3 (nano tubos) 100 250 
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   (continuação) 

Pt/Al2O3/Al 100 215 (BURGOS et al., 2002) 

1%Pt/γ-Al2O3 100 230 (BENARD et al., 2009) 

Pt(1%)/ γ-Al2O3 100 225 

(LIOTTA et al., 2009) 
CeO2 100 365 

Co30Ce 100 275 

Co3O4 100 305 

Pd/ZrO2 100 270 (TIDAHY et al., 2008) 

CuMn2O4 100 350 

(HOSSEINI et al., 2012) CoMn2O4 100 350 

NiMn2O4 100 340 

Mn/Al2O3 100 360 

(JUNG et al., 2016) Mn/SiO2 100 390 

Mn/TiO2 100 460 

5%Cu/ γ-Al2O3 90 293 

(KIM; SHIM, 2008) 10%Cu/ γ-Al2O3 90 304 

15%Cu/γ-Al2O3 90 324 

Pd/CeO2 90 210 (LIN; CHEN, 2016) 

Pd/MgO 50 530 

(OKUMURA et al., 2003) 

Pd/Al2O3 80 530 

Pd/ WO3 80 530 

Pd/SnO2 65 530 

Pd/Nb2O5 70 530 

Pd/ SiO2 100 430 

15%Cu/γ-Al2O3 95 300 

(KIM, 2002) 
15%Mn/γ-Al2O3 95 300 

15%Mo/γ-Al2O3 45 300 

15%Fe/γ-Al2O3 80 300 

15%V/γ-Al2O3 60 300 

 

Os estudos do processo de oxidação catalítica do tolueno utilizaram uma variedade de 

catalisadores. Eles podem ser divididos em dois grandes grupos; os de metais nobres (Au, Ag, 

Pt e Pd) e os metais de transição (Ce, Co, Cu, Fe, Ni e Mn), e são sintetizados com a 

utilização de diversas técnicas em vários tipos de suportes (CHLALA et al., 2016). 

Os catalisadores de metais nobres, como ouro, prata, platina e paládio foram 

amplamente explorados. Catalisadores contendo ouro, por exemplo, têm se mostrado bem 

ativos para oxidação catalítica de COVs obtendo bons resultados de estabilidade nas 

condições de operação aos quais eles são submetidos (ALBONETTI et al., 2010).  

Catalisadores de paládio vêm se destacando por sua aplicação em processos catalíticos 

de hidrocarbonetos, em especial pela obtenção de bons resultados a baixas temperaturas e por 

serem resistentes na presença de umidade (OKUMURA et al., 2003). 
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Vale destacar que os metais nobres possuem como ponto negativo o alto custo. Neste 

contexto, os metais de transição surgem como uma excelente alternativa. Eles são mais 

baratos e possuem atividade catalítica semelhante aos anteriormente citados (HOSSEINI et 

al., 2012). 

FIORENZA et al., (2015) estudaram a oxidação do tolueno utilizando catalisadores 

mono e bi metálicos de ouro, prata e cobre suportados em óxido de cério. Os catalisadores 

foram preparados por deposição-precipitação e os teores dos metais foram de 1% para os 

mono metálicos e 1% para cada metal nos bi metálicos. 

A redução à temperatura programada dos catalisadores foi realizada a fim de 

investigar o efeito da adição de um segundo metal no suporte (FIORENZA et al., 2015). A 

Figura 2.4 apresenta o gráfico de TPR obtido pelos autores. 

Os autores puderam constatar que a presença dos metais interferiu na temperatura de 

redução do CeO2. A temperatura do pico foi deslocada para valores inferiores independente 

do metal adicionado. 

Os catalisadores contendo ouro foram os que apresentaram os picos de redução em 

menores valores de temperatura. A presença destas partículas enfraquece a força da ligação do 

cério com o oxigênio fazendo com que a redução do oxigênio presente na estrutura do cério 

ocorresse a temperaturas mais baixas. No caso da prata, a mesma justificativa pode ser 

utilizada. Com isso, pode-se estabelecer uma relação inversa entre a interação do 

metal/suporte e a temperatura de redução do metal. Neste caso, como o pico referente à prata 

está a um valor de temperatura mais elevado, pode-se concluir que a interação deste metal 

com o suporte é menor do que a interação ouro/suporte (FIORENZA et al., 2015). 
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Figura 2.4 – Perfis de TPR dos catalisadores (Fonte: adaptado de FIORENZA et al., 2015). 

 

O perfil de redução do Cu/CeO2 mostrou dois picos presentes em temperaturas bem 

próximas, o que pode ser interpretado através de duas hipóteses. A primeira é o pico referente 

à redução do CuO e a segunda a redução do oxigênio na superfície do óxido de cério. Como 

estes dois eventos ocorrem em um intervalo de temperatura muito próximo, fica difícil 

diferenciá-los no perfil de TPR (FIORENZA et al., 2015). 

O Au-Cu/CeO2 apresentou dois picos não muito bem definidos. Os valores de 

temperatura de ocorrência destes picos foram inferiores ao do cobre monometálico, o que 

sugere que a presença do ouro auxiliou na redução do sistema bimetálico (FIORENZA et al., 

2015). Isto pode ocorrer pois o ouro promove a absorção do hidrogênio que, na  sequência, 

estará ligado ao processo de redução do CuO e do CeO2 (LIAO et al., 2013). 

O Au-Ag/CeO2 apresentou um pico a um valor de temperatura bem baixo (85°C), 

indicando que houve uma forte interação entre as partículas de ouro e prata (FIORENZA et 

al., 2015). A Figura 2.5 apresenta o perfil de conversão do tolueno utilizando os catalisadores 

mono e bi metálicos. 
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Figura 2.5 – Conversão de tolueno em função da temperatura para os catalisadores: Au/CeO2 (□), Ag/CeO2 (▲), 

Cu/CeO2 (—), Au-Cu/CeO2 (◊) Au-Ag/CeO2 (●) (Fonte: adaptado de FIORENZA et al., 2015) 

 

O perfil de oxidação do tolueno indicou que os catalisadores monometálicos cujos 

sítios ativos são compostos por metais nobres foram os mais ativos. Dentre eles, o Ag/CeO2 

possuiu resultados de conversão levemente melhores do que o Au/CeO2. Os catalisadores 

bimetálicos são menos ativos, enquanto o catalisador Cu/CeO2 é o catalisador menos ativo 

para a reação (FIORENZA et al., 2015). 

SCIRÈ et al., 2003 sintetizaram catalizadores de ouro suportado em óxido de cério 

preparados por deposição-preposição (AuCeDP) e coprecipitação (AuCeCP). O estudo teve 

por objetivo avaliar como a metodologia de preparo influenciou na atividade catalítica do 

tolueno. 

A Figura 2.6 apresenta os resultados de TPR obtidos pelos autores. 
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Figura 2.6 – Perfis de TPR dos catalisadores Au/CeO2 (Fonte: adaptado de SCIRÈ et al., 2003). 
 

Os perfis de TPR e seus resultados descreveram o mesmo comportamento visualizado 

no estudo anterior. A avaliação dos diferentes métodos de síntese constatou um maior 

consumo de hidrogênio no AuCeDP, o que pode ser explicado pelo fato deste catalisador 

possuir uma área específica de 105 m²/g enquanto o AuCeCP apresentou um valor de 50 m²/g.  

Em relação à conversão do tolueno, a Figura 2.7 apresenta os resultados dos testes 

catalíticos. 

Como pôde ser verificado pelas curvas apresentadas, os valores de conversão foram 

consideravelmente distintos entre as três amostras. O início da conversão de tolueno em óxido 

de cério se deu em torno de 500°C e atingiu valores próximos a 50% em 600°C. Para o 

AuCeCP a conversão começou a ser percebida em 400°C e a 600°C ela atingiu os 100% e o 

AuCeDP obteve os melhores resultados ao iniciar a conversão aos 200°C e obteve 100% em 

aproximadamente 360°C (SCIRÈ et al., 2003). 

A atividade catalítica dos perfis mostra que as partículas de ouro aumentam a 

atividade catalítica do óxido de cério. A presença do ouro no catalisador sintetizado por 

deposição-precipitação se mostrou mais eficiente visto que ele possuiu uma área específica 

maior, um pico de redução a um valor de temperatura mais baixo e um maior consumo de 

hidrogênio conforme foi visualizado pelo TPR apresentado na Figura 2.6 (SCIRÈ et al., 
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2003). A explicação explorada pelos autores para o aumento da atividade catalítica do ouro 

foi à mesma abordada anteriormente por FIORENZA et al., (2015). 

 

 

Figura 2.7 – Conversão de tolueno utilizando catalisadores do tipo Au/CeO2 (Fonte: adaptado de SCIRÈ et al., 

2003). 

 

(KIM; RYU, 2011) prepararam catalisadores de prata suportados em γ-Al2O3. Os 

teores de prata no suporte foram variados entre 1 e 13% e a Tabela 2.7 apresenta os resultados 

de área específica e do tamanho da partícula. 

 

Tabela 2.7 – Área específica BET de diferentes teores de prata carregadas em γ-Al2O3 (Fonte: adaptado de KIM; 

RYU, 2011). 

Porcentagem de prata (%) 01 03 05 07 09 11 13 

Área específica (m² g
-1

) 152 147 144 141 139 138 134 

Tamanho do cristal (nm) - - - - 56 84 100 

 

Com base nos dados apresentados na Tabela 2.7 foi possível verificar uma razão 

inversamente proporcional entre a porcentagem de prata e o valor da área encontrado, onde 

um aumento do teor de prata acarretou em uma diminuição da área específica. 

Adicionalmente, é possível verificar que, a partir da amostra contendo 9% de prata ocorreu 

um aumento no tamanho do cristalito (KIM; RYU, 2011). Na Figura 2.8 são apresentados os 

difratogramas dos catalisadores sintetizados.  
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Figura 2.8 – Difratograma das amostras de Ag suportadas em γ-Al2O3: (a) 1%, (b) 3%, (c) 5%, (d) 7%, (e) 9%, 

(f) 11% e (g) 13% (Fonte: adaptado de KIM; RYU, 2011) 
 

Os perfis de DRX mostram a ausência de picos referentes à prata para teores inferiores 

a 7%. Logo se pode sugerir que estas partículas estavam bem dispersas no suporte. Para teores 

superiores a 9% puderam ser vistos os picos característicos ao Ag2O (200) que aumentam à 

medida que o teor de prata também aumentou. A partir de 11% surgem picos referentes à 

prata metálica que juntamente com o Ag2O passaram a ser as fases cristalinas dominantes 

(KIM; RYU, 2011). 

Na Figura 2.9 têm-se os perfis de conversão do tolueno para os catalisadores com 

diversos teores de prata. 

Com base nos perfis apresentados verificou-se uma diminuição da temperatura 

necessária para atingir 100% de conversão à medida que o teor de prata foi se elevando. No 

entanto, uma exceção foi observada para os catalisadores com teores de 11 e 13%, neste caso 

o não houve alteração no perfil de conversão de tolueno, o que indicou a existência de um teor 

ideal de prata no suporte, que é de 11% (KIM; RYU, 2011). 
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Figura 2.9 – Conversão do tolueno em catalisadores (Ag/γ-Al2O3) com diferentes teores de prata. Teores de 

prata: ● 1%, ○ 3%, ■ 5%, □ 7%, ▲ 9%, Δ 11% e ♦ 13% (Fonte: Adaptado de KIM; RYU, 2011) 

 

OKUMURA et al., (2003) estudaram a interação do paládio suportado em diversos 

metais óxidos na oxidação do tolueno. Para isto, os autores utilizaram o método de 

impregnação úmida para adicionar 0,5% de paládio, em massa, aos seguintes suportes: MgO, 

Al2O3, ZrO2, SiO2, SnO2, Nb2O5 e WO3. As áreas específicas e as dispersões dos catalisadores 

estão apresentadas na Tabela 2.8. 

 

Tabela 2.8 – Área específica e dispersão de catalisadores de paládio suportado em diversos óxidos metálicos 

(Fonte: Adaptado de OKUMURA et al., 2003). 

Suporte MgO Al2O3 ZrO2
1
 SiO2 SnO2 Nb2O5 WO3 

Área específica (m² g
-1

) 15,7 10,4 24,0 41,8 23,8 11,4 10,3 

Dispersão (%) 14,1 4,1 16,5 21,5 1,2 3,6 3,1 
1
 Calcinado a 973 K. 

 

A maior dispersão de paládio foi encontrada no suporte de SiO2, valores mais 

significativos também foram encontrados em nos suportes de MgO e ZrO2, já os demais 

catalisadores apresentaram valores de dispersão consideravelmente menores. Os valores das 

áreas específicas variaram de 10,3 m²/g no catalisador de WO3 a 41,8 m²/g no SiO2 

(OKUMURA et al., 2003). Os resultados de conversão do tolueno para os catalisadores estão 

apresentados na Figura 2.10. 
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Figura 2.10 – Oxidação catalítica do tolueno em catalisadores de paládio suportado em diversos óxidos 

metálicos: MgO, Al2O3, ZrO2, SiO2, SnO2, Nb2O5 e WO3 (Fonte: Adaptado de OKUMURA et al., 2003). 

 

As curvas exibiram a dependência da conversão do tolueno com a temperatura em um 

intervalo entre 100 e 530°C. Os resultados mostraram que os catalisadores com as 

propriedades ácidas ou básicas mais fortes, MgO e WO3, foram os menos ativos, pois o 

tolueno começou a ser convertido em temperaturas superiores a 330°C. Os catalisadores com 

propriedades ácido-base mais fracas foram mais reativos ao iniciar a conversão do tolueno em 

temperaturas mais baixas e já obtendo bons resultados a 330°C. Dentre todas as amostras, o 

Pd/ZrO2 foi o catalisador que apresentou os melhores resultados de conversão (OKUMURA 

et al., 2003). 

Os resultados apresentados neste estudo mostram que os valores encontrados para a 

dispersão e a área específica não estabelecem qualquer relação relevante com os valores de 

conversão de tolueno encontrados (OKUMURA et al., 2003). 

(PENG et al., 2018) avaliaram a oxidação do tolueno sintetizando catalisadores de 

platina com vários tamanhos de partícula suportada em óxido de cério. A Tabela 2.9 apresenta 

os valores de tamanho de partícula encontrados, assim como os dados de dispersão e área 

específica das amostras. 
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Tabela 2.9 – Propriedades texturais do CeO2 e dos catalisadores de Pt suportados em CeO2 (Fonte: Adaptado de 

PENG et al., 2018). 

Amostra Tamanho médio da partícula de Pt (nm) Dispersão (%) SBET (m² g
-1

) 

CeO2 - - 102.6 

Pt/CeO2-1.3 1.37 ± 0.09 82.7 ±5.1 97.8 

Pt/CeO2-1.5 1.59 ± 0.12 71.2 ± 5.0 97.4 

Pt/CeO2-1.8 1.88 ± 0.11 60.2 ± 3.3 98.7 

Pt/CeO2-2.1 2.21 ± 0.14 51.2 ± 3.2 98.4 

Pt/CeO2-2.5 2.63 ± 0.15 43.0 ± 2.5 99.5 

 

Como pode ser visualizado na Tabela 2.9, as partículas de platina apresentam 

tamanhos de partícula variando de 1,5 a 2,5 nm. Além disso, foi possível constatar uma 

relação inversamente proporcional entre tamanho de partícula e dispersão. Em relação à área 

específica, não houve uma variação muito significativa nos valores encontrados.  

A Figura 2.11 apresenta os perfis de redução das amostras sintetizadas. 

 

 

Figura 2.11 – Perfil de TPR do CeO2 e de catalisadores do tipo Pt/CeO2 com diferentes tamanhos de partícula 

(Fonte: Adaptado de PENG et al., 2018). 
 

As análises de TPR foram realizadas a fim de investigar as reduções das espécies de 

oxigênio nas amostras. Na amostra contendo somente o CeO2 foi possível observar a presença 

de um pico no intervalo de 250 e 500°C, que representa a oxidação do oxigênio presente no 

óxido de cério (PENG et al., 2018). 
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Os perfis de redução das amostras após a adição da platina mudaram, houve o 

aparecimento de um novo pico por volta de 100 °C e o deslocamento do pico de 438 °C para 

um valor mais baixo de temperatura. O primeiro pico pode estar relacionado com a redução 

do PtOx, enquanto o segundo pico pode estar relacionado a redução das espécies de oxigênio 

presentes na estrutura do óxido. Este deslocamento referente ao pico de redução do oxigênio 

pode ser justificado através do enfraquecimento da ligação Ce-O resultante da presença da 

platina, em outras palavras, a presença da platina ativa as moléculas de oxigênio presentes na 

superfície do óxido (PENG et al., 2018).  

A Figura 2.12 apresenta os resultados de conversão do tolueno em função dos 

catalisadores do tipo Pt/CeO2 utilizados. 

 

 

Figura 2.12 – Perfil de conversão do tolueno utilizando catalisadores do tipo Pt/CeO2 com diversos tamanhos de 

partículas de Pt (Fonte: Adaptado de PENG et al., 2018). 

 

Ao observar as curvas de conversão de oxidação do tolueno foi possível verificar que 

todos os catalisadores são bastante ativos para a reação de modo que em 180°C eles já 

converteram 100% do tolueno (PENG et al., 2018). 

A Tabela 2.10 apresenta os valores de temperatura no qual se têm 50 (T50) e 90% (T90) 

de conversão de tolueno. 
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Tabela 2.10 – Valores de temperatura para 50 (T50) e 90% (T90) de conversão de tolueno (Fonte: Adaptado de 

PENG et al., 2018). 

Catalisador T50 T90 

Pt/CeO2-1.3 148 159 

Pt/CeO2-1.5 147 156 

Pt/CeO2-1.8 132 143 

Pt/CeO2-2.1 136 151 

Pt/CeO2-2.5 142 155 

 

A análise individual das curvas apresentadas na Figura 2.12 juntamente com os 

valores apresentados pela Tabela 2.10 mostra que, entre os catalisadores Pt/CeO2-1.3 e 

Pt/CeO2-1.8 houve um amento no tamanho da partícula enquanto o valor de temperatura 

necessário para se atingir 90% de conversão diminuiu. No entanto, entre os catalisadores 

Pt/CeO2-1.8 e Pt/CeO2-2.5 houve um aumento tanto no tamanho médio das partículas quanto 

da temperatura necessária para atingir 90% de conversão. Com isso foi possível concluir que 

o catalisador Pt/CeO2-1.8 foi o que obteve melhor desempenho catalítico possuindo o 

tamanho de partícula ideal (PENG et al., 2018). 

(KIM, 2002) estudou a oxidação do tolueno utilizando catalisadores à base de diversos 

metais (Cu, Mn, Fe, V, Mo, Co, Ni e Zn) suportados em γ-Al2O3. Os catalisadores foram 

sintetizados por impregnação úmida contendo um teor de 15% em massa. Após a 

impregnação, os catalisadores foram calcinados por 2 h a 400°C e depois calcinados 

novamente por 4 h a 700 °C. O estudo foi feito objetivando avaliar a influência do metal na 

oxidação do tolueno. Para isso, foi utilizado 0,5 g de catalisador a uma concentração de 1000 

ppm de tolueno e um fluxo de 40 ml/min.  

A Figura 2.13 apresenta os resultados de conversão do tolueno em cada catalisador. 

Nela foi possível observar um comportamento bem distinto entre os catalisadores preparados. 

O catalisador contendo zinco obteve uma conversão nula para o intervalo de temperatura 

estudado. Os catalisadores de níquel e cobalto obtiveram conversões desprezíveis para o 

intervalo de temperatura estudado. Os catalisadores contendo vanádio e molibdênio obtiveram 

um comportamento catalítico intermediário, ou seja, as conversões de tolueno obtidas para 

estes compostos a 350°C foram, respectivamente, de 40 e 60%. Os catalisadores de ferro, 

manganês e cobre obtiveram os melhores resultados catalíticos. O ferro obteve, 

aproximadamente, 90% de conversão, enquanto os catalisadores contendo cobre e manganês 

alcançaram conversões próximas a 100% de conversão. O resultado da atividade dos 

catalisadores foi de: Cu > Mn > Fe > V > Mo > Co > Ni > Zn (KIM, 2002). 
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Figura 2.13 – Conversão de tolueno em função da temperatura para catalisadores com vários sítios ativos 

(Fonte: Adaptado de KIM, 2002). 
 

O autor então avaliou como a temperatura de calcinação influenciou na estrutura e na 

atividade catalítica do catalisador que obteve o melhor desempenho. Para isso, ele sintetizou o 

catalisador de Cu/γ-Al2O3 alterando a metodologia de calcinação. Neste caso foram realizadas 

calcinações a 400, 500, 600 e 700°C durante 6 h. A Tabela 2.11 apresenta os dados das áreas 

específicas das amostras obtidas em função das temperaturas de calcinação. 

 

Tabela 2.11 – Área específica BET dos catalisadores γ-Al2O3 com diferentes temperaturas de calcinação (Fonte: 

Adaptado de KIM, 2002). 

Catalisador Temperatura de calcinação (°C) Área específica (m²/g) 

15%Cu/γ-Al2O3 

400 181,8 

500 179,3 

600 165,5 

700 157,5 

 

Os resultados apresentados na Tabela 2.11 evidenciam que a maior área específica foi 

obtida pelo catalisador com menor temperatura de calcinação, sugerindo que ele tem uma 

baixa cristalinidade, enquanto a menor área específica foi obtida pelo catalisador calcinado a 

maior temperatura, o que indica uma relação de perda de área à medida que ocorre um 
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aumento de temperatura. A Figura 2.14 apresenta os difratogramas dos catalisadores 

estudados. 

 

 

Figura 2.14 – Difratogramas dos catalisadores 15%Cu/γ-Al2O3 com diferentes temperaturas de calcinação: (●) 

CuO (Fonte: Adaptado de KIM, 2002). 

 

As análises de DRX foram utilizadas a fim de avaliar a presença das fases cristalinas 

nos catalisadores para diferentes temperaturas de calcinação. Conforme identificado nos 

difratogramas é possível verificar somente a presença da fase cristalina referente ao CuO nas 

amostras sintetizadas.  

A Figura 2.15 apresenta os resultados de conversão do tolueno em função da 

temperatura para o catalisador Cu/γ-Al2O3 com diferentes temperaturas de calcinação. 

Os parâmetros utilizados para os testes catalíticos foram mantidos em 0,5 g de 

catalisador, 1000 ppm de tolueno e um fluxo total de 40 cm
3
/min.  

Os resultados mostraram que os catalisadores calcinados a 400, 500, 600 e 700 °C 

atingiram, respectivamente, 98,5, 97,4, 91,6 e 89,5 % de conversão para o tolueno a 350 °C. 

Portanto os catalisadores com menores temperaturas exibiram os melhores resultados na 

conversão do tolueno. A observação conjunta dos resultados catalíticos e das áreas específicas 

indicam que o aumento na temperatura de calcinação está relacionada com a diminuição da 
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área especifica e, por consequência, uma diminuição na quantidade de sítios ativos presentes 

no material. 

 

 
Figura 2.15 – Conversão do tolueno em função da temperatura para o catalisador Cu/γ-Al2O3 com diferentes 

temperaturas de calcinação: (●) 400 °C, (▼) 500 °C, (■) 600 °C e (♦) 700 °C (Fonte: Adaptado de KIM, 2002). 

 

2.3 Grafeno 

 

2.3.1 O Grafeno e seus derivados  

 

Grafeno é um material bidimensional composto por átomos de carbono densamente 

empacotado em forma de colmeia e a sua estrutura base serve para outros materiais, sendo 

eles: O fulereno (0D), o nanotubo de carbono (1D) e o grafite (3D) (GEIM; NOVOSELOV, 

2007). 

Na Figura 2.16 são apresentadas as estruturas do grafeno na parte superior e da 

esquerda para a direita tem-se: o fulereno, o nano tubo de carbono e o grafite (3D).  

A sua estrutura é composta por uma camada de átomos de carbonos hibridizados do 

tipo sp
2
. A ligação π presente em cada átomo de carbono contribui para a presença de uma 

rede de elétrons deslocalizada na estrutura do material (MURALI et al., 2010). 
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Figura 2.16 – Estrutura do grafeno (acima) e do fulereno, nanotubo de carbono e grafite (da esquerda pra 

direita) (GEIM; NOVOSELOV, 2007). 
 

As excelentes propriedades térmicas, mecânicas e óticas do grafeno tem despertado a 

atenção desse material como objeto de estudos. 

LEE et al., (2008) estudaram as propriedades elásticas e resistência a ruptura de uma 

única camada de grafeno por nanoindentação em um microscópio de força atômica. Os 

valores obtidos foram de 340 N/m, 1TPa e 42 N/m para rigidez, modulo de Young e 

resistência a ruptura, respectivamente. Os autores reportaram que esse é o material mais 

resistente já encontrado.  

BALANDIN et al., (2008) mediram a condutividade térmica de uma camada de 

grafeno. Em temperatura ambiente, o valor encontrado foi de aproximadamente 5070 W/mK. 

STORMER et al., (2008) conseguiram atingir mobilidades de elétrons, com resultados 

superiores a 200000 cm²/Vs em densidades de elétrons na ordem de aproximadamente 

210
11

 cm
-
². STOLLER et al., (2008) encontraram valor de área específica de 2630 m²/g. 



49 

 

A síntese do grafeno pode ser feita de quatro maneiras possíveis: Deposição de vapor 

químico (DVQ), esfoliação mecânica do grafite, criação de suspensões coloidais e 

crescimento epitaxial em superfícies eletricamente isolantes. Dentre esses procedimentos, a 

redução química do oxido de grafite esfoliado é o procedimento mais indicado para produção 

de grafeno em escalas maiores devido ao seu baixo custo (JI et al., 2012; PARK; RUOFF, 

2009) 

O grafite é um composto que pode ser encontrado de forma natural ou ser produzido 

de maneira sintética. Possui uma estrutura 3D feita a partir do empilhamento das folhas do 

grafeno (EIGLER; HIRSCH, 2014). 

O óxido de grafite é o material resultante da oxidação do grafite. Possui várias 

camadas com a presença de átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio, estando presentes 

grupos enol, epóxi e ceto dispersos na rede de átomos de carbono. A presença dos grupos 

oxigenados faz aumentar a distância entre as laminas, podendo elas ser 0,562 nm e 0,902 nm 

(BANNOV et al., 2018). 

O óxido de grafeno é o nome dado à única camada do óxido de grafite e é obtido pelo 

processo de esfoliação do mesmo. Assim como no óxido de grafite, ele mantém a estrutura 

base do grafeno, os grupos oxigenados, epóxi e hidroxila, acoplados a sua estrutura e grupos 

carboxila nas bordas da estrutura. A presença da ligação carbono-oxigênio no composto 

interrompe o caráter predominante da ligação sp
2
 presente nas ligações entre carbonos 

conferindo um caráter isolante a esse material (KONIOS et al., 2014). 

O óxido de grafeno reduzido (OGR) é um material que possui uma área específica 

variando entre 423 e 500 m²/g obtido a partir da redução do óxido de grafeno. Esse 

procedimento visa retirar os grupos oxigenados presentes na estrutura, bem como ocorre o 

desprendimento de H2O, CO2 e o CO, no entanto pode causar defeitos estruturais na folha de 

grafeno (LARCIPRETE et al., 2011; NALVURAN; ELÇIN; ELÇIN, 2018; ZHU et al., 

2017). O último processo acarreta em vacâncias na plano base do grafeno e consome as 

bordas do material e a eliminação dos grupos funcionais é responsável por uma perda em 

massa do material (LARCIPRETE et al., 2011). 
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2.3.2 Síntese do óxido de grafeno reduzido 

 

A literatura reporta que a obtenção do óxido de grafeno é realizada a partir de 

utilização de três metodologias: Hummers, Brodie ou Staudenmaier (MURALI et al., 2010). 

Em 1958, Hummers e Offeman utilizaram os estudos e a técnica desenvolvida por 

Brodie e aperfeiçoada por Staudenmaier para desenvolver um método que tivesse por objetivo 

produzir o óxido de grafeno. Assim como em seus estudos de base, a síntese parte do grafite 

como matéria percursora e utiliza ácidos inorgânicos concentrados e agentes oxidantes fortes 

para a oxidação do grafite (HUMMERS; OFFEMAN, 1958). 

Nos modelos citados, a obtenção do óxido de grafeno pode ser realizada em duas 

etapas. Contudo, se o objetivo for a obtenção do óxido de grafeno reduzido, a adição de uma 

terceira etapa se faz necessário. 

A primeira etapa é composta pela a oxidação do grafite através da utilização de ácidos 

inorgânicos concentrados e agentes oxidantes fortes. Hummers, por exemplo, utilizou 

permanganato de potássio (KMnO4) e ácido sulfúrico (H2SO4), enquanto Brodie e 

Staudenmaier utilizaram clorato de potássio (KClO3) e acido nítrico (HNO3) (MURALI et al., 

2010). Devido à presença de ligações de Van Der Waals entre as folhas de grafeno, o 

processo de separação é bem difícil, logo a primeira etapa tem por objetivo adicionar grupos 

funcionais oxigenados para que ocorra o aumento da distância entre as lâminas de grafeno 

(CHUA et al., 2012). O resultado da primeira etapa é o óxido de grafite. Em uma segunda 

etapa ele será hidrolisado produzindo uma solução aquosa dispersa. A obtenção do OG pode 

ser realizada através de um processo de secagem (GUERRERO-CONTRERAS; 

CABALLERO-BRIONES, 2015). A finalidade desta etapa é fazer com que ocorra a 

esfoliação do óxido de grafite, em outras palavras, é nesta etapa que ocorre a separação das 

lâminas presentes na estrutura do óxido de grafite (ROURKE et al., 2011). 

BANNOV et al., (2018) avaliaram a estrutura do material durante o processo de 

oxidação descrito pelo método de Hummers modificado. Neste estudo, o autor adaptou o 

método de clássico ao utilizar um banho de gelo na mistura reacional durante o procedimento 

de oxidação do grafite e adicionou excesso de H2O2 no durante o procedimento de 

hidrolização.  
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A Figura 2.17 apresenta um esquema na qual é apontado o momento de retirada das 

alíquotas. 

 
Figura 2.17 – Esquema da síntese utilizada e momento de retirada das alíquotas (Fonte: Adaptado de BANNOV 

et al., 2018). 

 

A Tabela 2.12 descreve o momento em que cada alíquota foi retirada durante o 

processo de síntese desenvolvido pelo autor. 

 

Tabela 2.12 – Nomenclatura das amostras utilizadas e o momento da síntese no qual elas foram retiradas 

(BANNOV et al., 2018). 

Nomenclatura da amostra Momento da síntese que a amostra foi retirada 

GO-1 10 min de síntese. Após a adição do KMnO4. 

GO-2 30 min de síntese. 

GO-3 60 min de síntese. Após o aquecimento da solução 

devido à adição da água. 

GO-4 75 min após o início da síntese. 

GO-5 90 min. Ao final da síntese. 

 

A partir das amostras obtidas os autores caracterizaram o material para avaliar as suas 

características. O perfil de DRX é apresentado na Figura 2.18. 

Analisando o difratrograma GO-1 é possível observar um pico em (2θ = 26°). Isso 

mostra que o processo de oxidação não havia se iniciado, pois o agente oxidante não havia 

sido adicionado. Em relação às amostras subsequentes (GO-2, GO-3, GO-4 e GO-5), pôde-se 

observar que o progresso da reação fez que o pico referente ao grafite (2θ = 26°) fosse 

diminuindo enquanto o pico referente ao OG (2θ = 11°) surgiu e foi ficando mais definido 

(BANNOV et al., 2018). 
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Figura 2.18 – Perfil de DRX das amostras de OG (BANOV et al.,2018). 

 

Além da análise de DRX, a espectroscopia Raman foi utilizada para avaliar as 

características das amostras obtidas. Através da Figura 2.19 é possível analisar os resultados 

obtidos para as amostras GO-1 e GO-5. 

 

 
Figura 2.19 – Espectro Raman das amostras GO-1 e GO-5 (BANNOV et al., 2018). 
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O perfil apresentado pelas duas amostras mostram dois resultados bem distintos. O 

primeiro deles, denominado banda D está no espectro no intervalo entre 1349 e1356 cm
-1

 que 

é atribuído a presença de desordem e defeitos na estrutura do material e o segundo, 

denominado de banda G, presente no intervalo entre 1576 e 1590 cm
-1

 e se refere à estrutura 

do grafite (BANNOV et al., 2018). 

Ao analisar os dois perfis é possível observar que o GO-1 apresenta basicamente o 

pico referente a banda do grafite, enquanto o pico referente à banda D ainda é bem discreta, 

enquanto que ao se analisar o espectro do GO-5 é possível observar a presença de ambas as 

estruturas, especialmente o pico referente à formação dos defeitos na estrutura do material. 

(KRISHNAMOORTHY et al., 2013) também avaliaram a presença a estrutura do 

óxido de grafeno formado por diversos níveis de oxidação do grafite. Para tal, eles 

sintetizaram OG utilizando o método de Hummers modificado alterando a quantidade de 

KMnO4 em cada uma das sínteses realizadas. As amostras foram denominadas de S-1, S-2, S-

3, S-4, S-5 e S-6 e são referentes ao grau de oxidação de cada amostra. Na amostra S-1, por 

exemplo, foi adicionado 1 g de KMnO4 a síntese, enquanto a amostra S-2 foram adicionados 2 

g e assim sucessivamente para as demais amostras. 

Na Figura 2.20 estão apresentados os difratogramas das amostras de OG sintetizadas 

com diferentes níveis de oxidação. 

Os difratogramas apresentaram as fases cristalinas presentes nas amostras com 

diferentes níveis de oxidação. No perfil da amostra S-1 foi identificado um pico amplo com o 

centro localizado em 2θ = 26,3° e ele é referente a estrutura cristalina do grafite. No perfil da 

amostra S-2 o pico cujo centro está localizado em 2θ = 26,3° passou a ter uma largura menor 

e houve o aparecimento de um pico em 2θ= 13,3 referente a estrutura cristalina do grafite. Da 

amostra S-3 em diante já não é mais possível observar a presença do pico referente a fase 

cristalina do grafite, no entanto a o pico referente a fase cristalina do óxido de grafeno se 

tornou mais intenso e permaneceu nos perfis S-3, S-4, S-5 e S-6 (KRISHNAMOORTHY et 

al., 2013). 
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Figura 2.20 – Perfil de DRX das amostras de OG sintetizada com diferentes níveis de oxidação 

(KRISHNAMOORTHY et al., 2013) 

 

Além das análises de difratometria, as amostras foram caracterizadas por FTIR a fim 

de avaliar a presença de grupos oxigenados nas estruturas com diferentes níveis de oxidação. 

A Figura 2.21 apresenta os resultados de FTIR encontrados pelos autores. 

 

 

Figura 2.21 – Espectroscopia FTIR de amostras de OG sintetizadas por diferentes níveis de oxidação 

(KRISHNAMOORTHY et al., 2013). 
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Os autores constataram que o grau de oxidação influencia fortemente a presença de 

grupos oxigenados presentes na estrutura. Para a estrutura S-1 foi identificado o pico referente 

à estrutura base do grafite e um grupo C=O. A presença de mais grupos funcionais 

oxigenados foram identificados a medida que o grau de oxidação aumentou. Vale ressaltar 

que a partir da amostra S-3 as amostras apresentaram os mesmos grupos funcionais em seus 

perfis alterando somente a intensidade dos picos. 

Ao se avaliar os estudos apresentados por BANNOV et al., (2018) e 

(KRISHNAMOORTHY et al., 2013) foi possível verificar que mesmo utilizando 

metodologias distintas para obtenção de diferentes níveis de oxidação, os autores puderam 

mostrar de maneira bem clara as diferenças nas estruturas obtidas e como o controle desse 

parâmetro interfere nas características finais do OG obtido. 

A última etapa no processo de síntese do óxido de grafeno reduzido consiste na 

redução do óxido de grafeno para a produção do OGR. O procedimento de redução pode feito 

por dois métodos. A redução química e a térmica. A primeira é realizada através do 

aquecimento da estrutura para que sejam retirados os grupos oxigenados da estrutura 

(SALEEM; HANEEF; ABBASI, 2018). 

YU et al., (2018) sintetizaram OGR utilizando o método de Hummers para converter o 

grafite em OG seguido por um processo de redução química utilizando hidrazina para 

produzir o OGR. Eles caracterizaram o material por DRX a fim de avaliar a eficiência do 

método. 

Os difratogramas encontrados por estes autores estão apresentados na Figura 2.22. 

Nela é possível observar que a OG apresenta um pico intenso em 2θ = 11,4 ° referente ao 

plano cristalino (001) enquanto que para estrutura do OGR é possível observar dois picos, um 

deles, mais intenso, localizado em 2θ = 25,2° referente ao plano cristalino (002) e um segundo 

menos intenso em 2θ = 44,5° referente ao plano (100). Adicionalmente é possível verificar 

que o perfil do OGR a 150°C é quase o mesmo, o que pode indicar que a amostra possui certa 

estabilidade e que a estrutura da mesma não se alterou com a mudança da temperatura (YU et 

al., 2018). 
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Figura 2.22 – DRX do OG, OGR e do OGR tratado a 150 °C (YU et al., 2018). 

 

(SALEEM; HANEEF; ABBASI, 2018) sintetizaram OGR a partir de redução térmica 

de OG para então avaliar as características destes materiais. Os autores, através da técnica de 

FTIR, avaliaram a eficiência do processo de redução do material. A Figura 2.23 apresenta os 

espectrômetros do OG e a Figura 2.24 o espectrômetro do OGR. 

 

  
Figura 2.23 – Espectro FTIR do OG (SALEEM; HANEEF; ABBASI, 2018) 
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Figura 2.24 – Espectro FTIR do OGR (SALEEM; HANEEF; ABBASI, 2018) 

 

Analisando o espectro apresentado na Figura 2.23 foi possível avaliar como o processo 

de redução afetou a presença dos grupos oxigenados. No caso do OG, a certeza da correta 

síntese do óxido de grafeno foi observada pela presença de determinados picos em 

determinados comprimentos de onda, a saber: ligações C=O (1793 nm), C=C (1619 nm), O-H 

(3394 nm), e C-H (2920 nm) (SALEEM; HANEEF; ABBASI, 2018). 

A Figura 2.24 corresponde ao espectro do OGR. Ele se difere do anterior, pois esse 

não apresenta mais os picos referentes à maioria dos grupos oxigenados. A retirada desses 

grupos pode ser interpretada que o procedimento foi realizado de maneira eficiente. Em 

contraste a manutenção dos grupos C-N e O-H na estrutura do material indicam a reação 

incompleta destes grupos (SALEEM; HANEEF; ABBASI, 2018). 

Outra forma de avaliar a conversão do grafite em OGR tendo a síntese do OG como 

etapa intermediaria é através da microscopia eletrônica de varredura. HIDAYAH et al., 

(2017) sintetizaram OG utilizando o método de Hummers e, em seguida, realizaram uma 

redução química utilizando a hidrazina. A avaliação morfologia das amostras foi realizada 

através de microscopia eletrônica de varredura e as imagens estão apresentadas na Figura 

2.25. O objetivo destes autores foi avaliar as diferenças morfológicas na estrutura dos 

materiais. 
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Figura 2.25 – Imagens de MEV do grafite (a), do OG (b) e do OGR (c) (HIDAYAH et al., 2017). 
 

Analisando as micrografias, os autores afirmaram que ao analisar a imagem referente 

ao grafite (a) foi possível observar a estrutura cristalina referente a materiais a base de 

carbono. Na imagem do OG (b) foi possível verificar a presença de uma estrutura enrugada e 

em camadas. Por fim, na micrografia do OGR (c) enxergou-se a presença de folhas amassadas 

e dispostas de maneira desordenadas, características essas pertencentes ao OGR. Os 

resultados aqui apresentados mostraram a alteração na morfologia do material de partida, do 

intermediário e do final. 

Outra forma bastante empregada na avaliação da síntese é a espectroscopia Raman. 

Através dela OLIVEIRA et al., (2018) puderam avaliar as diferenças entre as estruturas de 

grafite, OG e OGR se baseando nos espectros formados. A Figura 2.26 apresenta o perfil 

encontrado por esses autores. 

 

 

Figura 2.26 – Espectro Raman do Grafite, OG e OGR (OLIVEIRA et al., 2018). 
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Os autores identificaram a presença das três bandas características para materiais a 

base de carbono. A banda D que representa a presença dos defeitos presentes na estrutura, a 

banda G está associada à vibração de átomos de carbono do tipo sp
2
 e a banda 2D está 

relacionada com o fônon de segunda ordem.  

O espectro do grafite apresenta as três bandas. A banda G, a mais intensa, localizada 

em 1588 cm
-1

 corresponde a estrutura do grafite que é formada por folhas de grafeno 

empilhadas formando uma estrutura em duas dimensões, a banda D, em 1327 cm
-1

, tem um 

pico baixo devido a baixa quantidade de defeitos na estrutura do material e a banda 2D, em 

2686 cm
-1

, apresenta um pico de intensidade intermediária indicando a presença de uma 

grande uma grande quantidade de camadas. O espectro do OG apresenta um pico bem mais 

intenso se comparado com a primeira estrutura avaliada, isto acontece devido ao surgimento 

de defeitos e vacâncias durante o processo de síntese. A presença da banda 2D praticamente 

desaparece na estrutura porque o material apresenta poucas camadas. O espectro do OGR é 

bem similar ao do OG, porém com picos de intensidade menor. Isto aconteceu devido a um 

aumento na cristalinidade da estrutura em função da remoção dos grupos oxigenados. Em 

relação à banda 2D, o aumento no número de camadas de grafeno faz com que esta banda 

assuma modos sobrepostos, levando a uma diminuição da intensidade do pico. Essa 

observação permite diferenciar os materiais em relação ao numero de camadas. Assim, no 

espectro do OGR, a presença da banda 2D indica a formação de um material com baixa 

organização estrutural e múltiplas camadas (OLIVEIRA et al., 2018). 

 

2.3.3 Utilização de óxido de grafeno reduzido como suporte de catalisadores 

 

Conforme já apresentado, o grafeno é um material com propriedades únicas que o 

tornam extremamente interessante para sua utilização na catálise heterogênea. A seguir serão 

apresentados alguns estudos que foram desenvolvidos destacando a utilização desse material. 

NASCIMENTO, (2018), sintetizou o OGR e o utilizou como suporte para 

catalisadores monometálicos (cobre) e bimetálicos (cobre-paládio) objetivando avaliar a 

atividade e a seletividade desses catalisadores na redução catalítica do NO empregando CO 

como agente redutor. 

A autora estudou o desempenho de catalisadores reduzidos e não reduzidos cujos 

desempenhos foram testados para diferentes temperaturas (150, 250 e 350°C) e à pressão 
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atmosférica. No que diz respeito aos catalisadores não reduzidos, a autora verificou que a 

presença de um segundo metal melhorou o desempenho do catalisador atingindo porcentagens 

de conversão superiores quando comparado ao monometálico, além de apresentar atividade 

catalítica para todas as temperaturas, comportamento não encontrado para o monometálico, 

pois a 150°C ele não apresentou atividade catalítica (NASCIMENTO, 2018). 

Ao avaliar os catalisadores reduzidos, a autora pôde constatar que a presença de um 

segundo metal alterou de forma discreta os resultados obtidos. No catalisador bimetálico a 

presença do paládio não aumentou de forma expressiva a conversão obtida (NASCIMENTO, 

2018). 

YU et al., (2013) sintetizaram diversos catalisadores partindo de partículas de ouro 

suportadas em diversos suportes, a saber: óxido de grafeno reduzido (OGR), carvão ativo 

(CA) e grafite (GC). Os catalisadores foram avaliados no processo de oxidação aeróbica do 

álcool benzílico. Os resultados mostraram que o Au/CA apresentou resultados ligeiramente 

superiores de seletividade (98 %) em comparação aos resultados encontrados para o Au/GC 

(97 %) e ao Au/OGR (93 %). No entanto os resultados de conversão para o Au/CA (36 %) 

foram bem inferiores aos encontrados pelos Au/GC (50 %) e para o Au/OGR(65 %). 

NIE et al., (2012) sintetizaram catalisadores de platina suportado em OGR para a 

reação de hidrogenação de nitroarenos. O OG foi obtido pelo método de Hummers e 

Offemann e seguido por um processo conjunto de redução química utilizando o etileno glicol 

como agente redutor e adição do metal. Os resultados apontaram para rendimentos de anilina 

de 94,3 e 99,1% para as reações ocorridas a 0 e 20°C. Adicionalmente o catalisador obteve 

bons resultados de recuperação, pois ele manteve rendimentos superiores a 72,2% mesmo 

após ser utilizado cinco vezes o que indica uma alta estabilidade do catalisador. 

Ao longo deste capítulo foi possível presenciar a temática do impacto ambiental ser 

amplamente discorrida, principalmente no que se refere à presença dos COVs na atmosfera, 

sobretudo, o tolueno. 

Algumas questões como a economia energética e a temperatura de operação realização 

do processo a um intervalo de temperatura entre 250 e 400°C foram apontadas como fatores 

que direcionaram as pesquisas sobre decomposição de COVs em direção à combustão 

catalítica. Os estudos abordados exploraram a utilização de diversos catalisadores, assim 

como as suas particularidades na oxidação catalítica do tolueno. 
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Uma das características fundamentais deste processo é a utilização de catalisadores. 

Portanto, o desenvolvimento de novos materiais e, por consequência, novos catalisadores 

despertou o interesse de pesquisadores. Neste contexto, o óxido de grafeno reduzido é um 

material obtido a partir do grafite. Por ser um material baseado em grafeno ele apresenta 

características extremamente interessantes para a catálise, tais como uma boa área específica, 

boa condutividade térmica e boa mobilidade de elétrons. 

Com base na revisão apresentada, atestou-se a escassez de estudos sobre a utilização 

de materiais a base de grafeno em catálise heterogênea. Com isso, o presente trabalho se 

objetiva ao desenvolvimento e caracterização de catalisadores de níquel e platina suportados 

em óxido de grafeno reduzido e a sua aplicação na oxidação catalítica do tolueno. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Materiais para a síntese do OGR  

 

Grafite em pó (Dinâmica química Contemporânea). 

Nitrato de sódio (VETEC). 

Ácido clorídrico (5%, LSChemicals). 

Permanganato de potássio P.A. (Dinâmica química Contemporânea).  

Peróxido de hidrogênio (10%, Dinâmica química Contemporânea). 

Ácido sulfúrico concentrado P.A. (ALPHATEC). 

 

3.1.2 Materiais para a síntese dos catalisadores 

 

Ácido cloroplatinico (Sigma-Aldrich) 

Nitrato de níquel (II) hexahidratado (Sigma-Aldrich) 

Peróxido de hidrogênio (10%, Dinâmica química Contemporânea). 

 

3.1.3 Materiais para a realização dos testes catalíticos 

 

Tolueno (99,8%, Sigma-Aldrich) 

Carbeto de silício (97,5%, Sigma-Aldrich) 

 

3.2 Síntese do suporte 

 

O óxido de grafeno reduzido é obtido em duas etapas: a primeira é a síntese do óxido 

de grafeno a partir do grafite e a segunda é a redução e expansão térmica do óxido de grafeno 

em óxido de grafeno reduzido. 
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A obtenção do óxido de grafeno foi realizada utilizando a variação do método de 

Hummers tendo o grafite como material de partida (GUERRERO-CONTRERAS; 

CABALLERO-BRIONES, 2015). 

Os valores descritos no procedimento experimental se referem a uma batelada. Foram 

realizadas 15 bateladas que após a finalização foram agrupados de modo que o material possa 

ser analisado e obter a massa necessária de suporte para a síntese dos catalisadores.  

Inicialmente 6 g de grafite em pó, 3 g de nitrato de sódio (NaNO3) e 138 ml de ácido 

sulfúrico concentrado (H2SO4) foram adicionados em um recipiente, mantidos em um banho 

de gelo a uma temperatura de 5 °C e agitados por um período de 5 min conforme a Figura 3.1. 

 

 
Figura 3.1 – Sistema utilizado para a síntese do OG. 

 

Em seguida 18 g de permanganato de potássio (KMnO4) foram lentamente 

adicionados à solução e esta foi mantida sob agitação por um período de 2 h. Após esse 

tempo, a temperatura da reação foi aumentada para 35°C e a solução manteve-se nesta 

temperatura por 30 min sob uma agitação intensa. 

Passado este tempo, 276 ml de água deionizada (H2O) foram adicionadas ao sistema e, 

como consequência, fez com que a temperatura da solução se elevasse até 95°C. A 

temperatura da mistura foi então mantida por 30 min com agitação contínua. 
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Por fim, foram adicionados 840 ml de água deionizada e 60 ml de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (10%) resultando em uma solução com coloração castanha/amarelada. A 

agitação então foi cessada e a solução mantida em repouso por 20 h. 

Posteriormente a solução foi filtrada e lavada com 1200 ml de uma solução de ácido 

clorídrico (HCl) (5%) e por água deionizada a 70°C. Em seguida foi colocada para secar em 

uma estufa a 60°C por 12 h. 

Após a secagem foi realizado um processo de maceração do material para que fosse 

realizada a redução deste óxido de grafeno. A obtenção do óxido de grafeno reduzido foi 

obtida pela redução térmica do óxido de grafeno segundo NASCIMENTO, (2018). A redução 

foi feita na mufla conforme a seguinte programação: aquecimento da temperatura ambiente 

até 300°C a uma taxa de 30 °C/min, seguido por um segundo aquecimento de 300°C até 

500°C a uma taxa de 10 °C/min, manutenção da temperatura em 500°C por 20 min e 

finalizando com um resfriamento do interior do forno até atingir a temperatura de 50 °C ± 

5°C. 

 

3.3 Síntese dos catalisadores 

 

O OGR sintetizado anteriormente foi empregado como suporte para o níquel e a 

platina. Desta forma, realizou-se a síntese dos catalisadores através do método de 

impregnação úmida para adição dos respectivos metais. Os teores de platina e níquel 

adicionados ao suporte foram de 1 e 10% (m/m) respectivamente.  

A nomenclatura utilizada para o catalisador à base de níquel suportado em OGR foi 

Ni/OGR, enquanto para a platina foi Pt/OGR. 

Inicialmente foram preparados 10 g de catalisador de níquel suportado em OGR. 

Foram pesados 8,733 g de OGR e 4,980 g nitrato de níquel (II) hexahidratado. O sal de níquel 

foi diluído em água destilada e então foi transferido bem lentamente para um béquer contendo 

o OGR enquanto esta nova solução foi sendo misturada. 

A solução foi transferida para um balão de vidro e então foi colocada no rotavapor 

com uma rotação de 50 rpm por um período de 24 h. Após esse período realizou-se um 

aquecimento até 90ºC seguido por uma redução da pressão para que ocorra a evaporação da 

água. O balão foi levado para a estufa a 90ºC por um período de 15 horas.  
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O pó extraído do balão foi calcinado sob fluxo de nitrogênio com uma vazão de 50 

ml/min e com taxa de aquecimento de 5°C até a temperatura de 500°C e mantido nesta 

temperatura por 5 h. 

O processo foi repetido utilizando a platina como precursor. Nesse procedimento 

também foram preparados 10 g de catalisador de platina suportada em OGR. Neste caso 

foram pesados 0,221 g de ácido cloroplatinico e 9,892 g de OGR. 

A calcinação desta amostra foi realizada sob fluxo de nitrogênio com uma vazão de 50 

ml/min e taxa de aquecimento de 5 °C/min até a temperatura de 300°C e mantido nesta 

temperatura por 5 h.  

 

3.4 Caracterizações 

 

3.4.1 Difração de raios-X (DRX)  

 

As análises de difração de raios-X foram realizadas em um difratômetro do modelo 

Rigaku Miniflex II. Utilizou-se a radiação CuKα (λ=1,540Å), uma voltagem de 30 kV e um 

corrente de 15 mA. As análises das amostras foram realizadas utilizando ângulos de difração 

no intervalo 05º ≤ 2θ ≤ 80º, com passos de 0,05º e o tempo de contagem de 1 s por passo. 

A técnica foi utilizada para avaliar as fases cristalinas presentes no material, calcular a 

distância intermolecular e o tamanho do cristal. 

 A lei de Bragg foi utilizada para calcular a distância interlamelar (d) das amostras 

conforme apresentado na equação 3.1. 

 

  
 

       
 3.1 

 

Onde: λ é o comprimento de onda da radiação do CuKα (λ=1,5418Å). 

 θ é o ângulo de difração. 

 

A equação de Scherrer foi utilizada para o tamanho do cristal (C) conforme 

apresentado na equação 3.2. 
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 3.2 

 

Onde: k é o fator de forma da partícula (0,9 para partículas esféricas). 

 λ é o comprimento de onda da radiação do CuKα (λ=1,5418Å). 

 β é a largura a meia altura, em radianos, do pico de maior intensidade – 

FWHM (full width at half maximum).  

 θ é o ângulo de difração. 

 

O número de camadas (N) pode ser calculado pela razão entre o tamanho do cristal (C) 

e a distância interlamelar (d) conforme mostrado na equação 3.3. 

 

  
 

 
 3.3 

 

3.4.2 Espectroscopia RAMAN 

 

As análises de espectroscopia foram realizadas no espectrômetro Raman Witec – 

Alpha 300. Este equipamento dispõe de lentes confocais de 50x a 100x. O comprimento de 

onda utilizado para a análise das amostras foi de 532 nm. 

 

3.4.3 Espectroscopia no Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 

As análises foram realizadas em um Espectrofotômetro Thermo Nicolet FTIR iS50 – 

equipado com ATR integrado (cristal de diamante) e detector LaTGS dedicado. Os espectros 

foram obtidos na faixa entre 4000 e 600 cm
-1

 no modo de transmitância com um número de 

varreduras de 32 scans e de resolução 4 cm
-1

. 

 

3.4.4 Análise Textural 

 

As análises texturais foram realizadas em um equipamento ASAP 2020 

MICROMERITIC. As amostras foram pesadas, colocadas no balão e postas para secar em 

uma estufa por 15 horas. Após esse procedimento realizou-se o pré-tratamento da amostra sob 
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vácuo de 1x10
-6

 mmHg a 200ºC durante 12 h. Em seguida foi realizado o tratamento da 

amostra que consiste no processo de adsorção e dessorção de nitrogênio (N2) a -196ºC. 

O procedimento foi realizado a fim de avaliar as propriedades texturais (área 

específica, volume e tamanho médio dos poros) do suporte e dos catalisadores sintetizados. O 

modelo B.E.T. (Brunauer, Emmet e Teller) foi utilizado para avaliar a área específica 

enquanto o B.J.H. (Barret, Joyner e Halenda) foi utilizado para avaliar o tamanho médio e o 

volume de poros. 

3.4.5 Análise termogravimétrica (ATG) 

 

As análises de ATG foram realizadas em um analisador térmico do modelo Shimadzu 

TGA-60. As amostras de OGR e dos catalisadores foram aquecidas da temperatura ambiente 

até 1000 °C a uma taxa de 10 °C/min. Os ensaios foram conduzidos utilizando as atmosferas 

de ar sintético e nitrogênio, no caso do ar sintético utilizou-se um fluxo de 100 ml/min e para 

o nitrogênio utilizou-se 80 ml/min. 

 

3.4.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As análises foram realizadas em um microscópio eletrônico de varredura JEOL JSM 

7100F. As imagens foram obtidas por um detector de elétrons secundários a fim de avaliar a 

morfologia e a microestrutura das amostras. No caso dos catalisadores, além das imagens 

citadas anteriormente, foram realizadas análises de MEV com detectores de energia dispersiva 

(MEV-EDS). 

 

3.5 Testes catalíticos 

 

Os testes catalíticos foram divididos em duas etapas. A primeira delas foi o preparo do 

reagente e a segunda a avaliação do desempenho dos catalisadores sintetizados.  

Em ambos os procedimentos, a presença dos compostos foi analisada por 

cromatografia gasosa em um equipamento da marca Agilent® (modelo 7890A), equipado 

com um detector de condutividade térmica (TCD) e um ionização de chama (FID), usando a 

coluna Porapak® N. 
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3.5.1 Preparo e avaliação do tolueno. 

 

Primeiramente realizou-se a montagem do sistema conforme a Figura 3.2. O reagente 

líquido foi inserido na parte interna do saturador e a água a 60°C foi colocada para circular na 

parte externa do saturador. O transporte do tolueno gasoso do saturador até o cromatógrafo foi 

realizada por meio de um gás de arraste (hélio). 

A avaliação da estabilidade se deu pela leitura da área obtida pela banda do tolueno 

nos cromatogramas. Para isso, alterou-se a vazão de gás de arraste e avaliou-se o valor da área 

em função do tempo. 

 

Figura 3.2 – Montagem do sistema no saturador 

 

3.5.2 Oxidação catalítica do tolueno 

 

Os testes catalíticos com o tolueno foram realizados em um reator de vidro em formato 

de ―U‖ sob pressão atmosférica. Foram usados 100 mg de catalisador e 400 mg de carbeto de 

silício para evitar pontos quentes. O sistema com o saturador e o banho foram colocados ao 

lado da unidade de testes. O reator contendo os catalisadores foi acoplado a um forno com um 

controlador de temperatura e um termopar. A Figura 3.3 apresenta o sistema utilizado para os 

testes catalíticos. O procedimento é composto por uma sequência de etapas, conforme 

apresentadas a seguir. 
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Figura 3.3 – Unidade de testes catalíticos 

 

Primeiramente o tolueno líquido foi colocado em um saturador e acoplado à unidade 

de testes catalíticos. Um termocirculador com uma temperatura de 60°C foi colocado na parte 

externa do saturador de modo a manter a temperatura do tolueno constante. O tolueno foi 

colocado sob fluxo de hélio (15 ml/min). O sistema montado permaneceu em funcionamento 

por pelo menos 15 h de modo que ele pudesse atingir o estado estacionário. 

Após atingir o estado estacionário do reagente, os catalisadores foram reduzidos em 

corrente de hidrogênio puro (30 ml/min) e a uma taxa de aquecimento (10 °C/min) até as 

temperaturas de redução (400°C para o 1Pt/OGR e 500°C para o 10Ni/OGR) e permanecendo 

nesta temperatura por 1 h. Após isso, realizou-se a purga do sistema através de uma corrente 

de nitrogênio (30 ml/min) durante 30 min. 

Na sequência os catalisadores foram avaliados por um período de 12 h a 200, 300 e 

400°C sob uma mistura cuja composição é de oxigênio, hélio e tolueno (20% de O2, 1000 

ppm de tolueno e He para completar o balanço) e com uma vazão total de 150 ml/min. 

A conversão do tolueno foi avaliada por meio das áreas obtidas no cromatógrafo antes 

e após a reação e para isso a conversão de tolueno foi calculada conforme a equação 3.4. 
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[   ]  [   ]  

[   ] 
      3.4 

 

Na equação apresentada, o X% representa a porcentagem de conversão do tolueno e  

[Tol]e e [Tol]s representam as concentrações de entrada e saída do tolueno. A concentração de 

entrada representa  a área de tolueno obtida antes e da reação, e a concentração de saída 

representa a concentração de tolueno após a passagem pelo reator contendo o catalisador.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Síntese do suporte 

 

O método de Hummers é largamente utilizado para a obtenção do óxido de grafeno a 

partir do grafite. Os reagentes utilizados nesse método são: permanganato de potássio, ácido 

sulfúrico e nitrato de sódio. 

GUERRERO-CONTRERAS; CABALLERO-BRIONES, (2015) sintetizaram óxido de 

grafeno com diversos níveis de oxidação. Para tal, o autor alterou a proporção de reagente 

(KMnO4 ou NaNO3) ou o tempo de agitação em alguma etapa do procedimento. Neste 

trabalho foi utilizada a metodologia sem realizar qualquer alteração proposta.  

A Figura 4.1 apresenta a solução obtida pelo emprego do método de Hummers para a 

oxidação do grafite. 

 

 
Figura 4.1 – Solução de OG sintetizado em meio aquoso 

 

Neste trabalho foi possível observar que a solução em meio aquoso possui a mesma 

coloração descrita por GUERRERO-CONTRERAS; CABALLERO-BRIONES, (2015), com 

isso pode-se indicar que houve uma conversão do grafite em óxido de grafeno. 
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CHEN et al., (2013) sintetizaram OG pelo método de Hummers modificado retirando 

o NaNO3 da reação. O método manteve o H2SO4 e o KMnO4 agitados, inicialmente, em um 

banho de gelo e depois transferidos para um banho de óleo a 40°C e então mantidos por 30 

min. Os resultados apontaram uma relação de massa entre grafite e óxido de grafeno de 92 ± 

3%. NASCIMENTO, (2018) sintetizou OG pelo método melhorado de Hummers sem a 

utilização do NaNO3. Neste procedimento a autora manteve o H2SO4 e o KMnO4 agitados por 

um período de 2 h no banho de óleo e neste caso, a relação grafite e óxido de grafeno obtido 

foi de 170%. Adicionalmente, a reação de conversão do grafite em óxido de grafeno neste 

trabalho possuiu uma relação massa de óxido de grafeno divido pela massa de grafite médio 

de 130,60 ± 17,83 %, o que mostra uma boa conversão do produto ao reagente desejado. 

Após a secagem do material, o óxido de grafeno formou um filme e, portanto, foi 

necessária a maceração do material para obter o material na forma de pó. A Figura 4.2 

apresenta o material antes e depois da maceração do filme em pó. 

 

 
Figura 4.2 – OG seco antes (esquerda) e depois (direita) da maceração 

 

O último processo realizado foi à redução térmica do óxido de grafeno na mufla. A 

Figura 4.3 apresenta o óxido de grafeno antes e após o processo. Pela imagem é possível 

verificar que o produto final (OGR) sofreu um aumento expressivo no volume. 

A perda de massa durante o processo de síntese é nítido. (NASCIMENTO, 2018) 

encontrou um rendimento total (massa de OGR divido pela massa de grafite) de 25%. Neste 

trabalho o valor do rendimento total foi de 31%, indicando assim que o procedimento adotado 

está em acordo com o esperado. 
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Figura 4.3 – OG antes (esquerda) e depois (direita) da redução na mufla. 

 

4.2 Caracterização do suporte  

 

4.2.1 Difrção de Rraios-X (DRX) 

 

As análises de difração de Raios-X foram realizadas com o objetivo de avaliar e 

comprovar a conversão do grafite em OG e posteriormente em OGR (SZABÓ et al., 2006). A 

ficha cristalográfica consultada para discussão está apresentada no Anexo A. A Figura 4.4 

apresenta os difratrogramas das amostras de grafite, OG e OGR. 

 
Figura 4.4 – Difratrograma de Raios-X do grafite, OG e do OGR. 
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Através desta análise conjunta das fichas cristalográficas e dos perfis obtidos foi 

possível observar os picos apresentados pelo suporte em cada etapa do processo de síntese. O 

grafite apresentou dois picos, o primeiro mais intenso para um ângulo de difração 2θ = 26,30° 

referente ao plano cristalino (002) e um segundo em 2θ = 54,40° referente ao plano cristalino 

(004) (ALAM; SHARMA; KUMAR, 2017; GUERRERO-CONTRERAS; CABALLERO-

BRIONES, 2015; NASCIMENTO, 2018).  

Após o processo de oxidação ocorreu a formação do óxido de grafeno (OG). Em 

relação aos picos apresentados pelo grafite no primeiro perfil foi possível verificar o 

desaparecimento do pico em 2θ = 54,40° e a redução da intensidade do pico 2θ = 26,60°. 

Adicionalmente a estas informações, foi possível observar o surgimento de dois picos, o 

primeiro deles em 2θ = 7,65° referente ao plano cristalino (001) e o segundo em 2θ = 45,25° 

referente ao plano (101) (ALAM; SHARMA; KUMAR, 2017; GUERRERO-CONTRERAS; 

CABALLERO-BRIONES, 2015; HIDAYAH et al., 2017; NETO; MELO, 2014). 

O procedimento de expansão e redução resultou na formação do OGR. Ao compará-lo 

ao perfil precedente foi possível observar o desaparecimento dos picos 2θ = 7,65°, a 

manutenção dos picos em 2θ = 26,10° e em 2θ = 45,25° e o surgimento de um pico em 2θ = 

24,05° referente ao plano cristalino (002) (ALAM; SHARMA; KUMAR, 2017; HIDAYAH et 

al., 2017; NASCIMENTO, 2018). 

O desaparecimento do pico em 2θ = 54,40° na estrutura do grafite e a formação dos 

picos em 2θ = 7,65° e 2θ =  45,25° no OG indicam que ocorreu o processo de oxidação do 

grafite e que o OG foi formado. KRISHNAMOORTHY et al., (2013) sintetizaram OG com 

diferentes níveis de oxidação utilizado o método de Hummers modificado. Ao avaliarem os 

difratrogramas de Raio-X eles concluíram que quanto maior o nível de oxidação da estrutura, 

menos intenso é o pico 2θ = 26,30° na estrutura. O mesmo comportamento foi descrito por 

BANNOV et al., (2018) e JEONG et al., (2009), estes autores avaliaram o comportamento do 

OG em função do tempo de reação e também puderam concluir que à medida que o nível de 

oxidação do grafite foi se elevando, menos intenso foi o pico (2θ = 26,30°) referente a sua 

estrutura. 

Pelos resultados apresentados na literatura foi possível observar que o OG obtido neste 

trabalho possuiu uma oxidação incompleta. Isso ocorreu em função da presença do pico de 

grafite na estrutura do OG. Em relação a intensidades dos picos de grafite e OG presentes na 

estrutura do material, KRISHNAMOORTHY et al., (2013) afirmou que a estrutura que 
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apresenta maior intensidade é aquela que apresenta o maior domínio na estrutura formada. 

Neste trabalho a maior intensidade foi encontrada no pico referente ao OG, portanto o 

domínio do OG se sobressaiu em relação ao domínio do grafite.  

Durante o processo de redução e expansão houve a formação do OGR. Este 

procedimento é marcado pela eliminação dos grupos funcionais oxigenados indicando que a 

ligação π conjugada da estrutura do grafeno se reestruturou, na leitura do perfil apresentado 

pelo OGR isso significa que a banda referente ao OGR em 2θ = 7,65° desapareceu (CUI et 

al., 2011; HIDAYAH et al., 2017; STOBINSKI et al., 2014; THAKUR; KARAK, 2012). A 

banda larga do OGR indica que a fase cristalina estava dispersa se comparada ao grafite que 

por possuir uma estrutura altamente cristalizada apresentou uma banda aguda e intensa 

(HIDAYAH et al., 2017). Pelos resultados descritos na literatura e pelo perfil de OGR obtido 

neste trabalho é possível concluir que o processo de redução foi feito de maneira eficiente, 

uma vez que a banda localizada em 2θ = 7,65° desapareceu por completo e houve a formação 

da banda em 2θ = 24,05°. 

A avaliação da distância, do tamanho do cristal e do número de camadas puderam ser 

calculadas extraindo os dados do difratrograma das amostras por meio da lei de Bragg e da 

equação de Scherrer. A Tabela 4.1 apresenta ângulo do pico mais intenso, à distância 

interlamelar (D), o tamanho do cristal (C) e o número de camadas (N) das amostras de grafite, 

OG e OGR. 

 

Tabela 4.1 – Ângulo de difração do pico mais intenso (2θ), FWHM, distância interlamelar (D), tamanho do 

cristal (C) e numero de camadas (N) das amostras de grafite, OG e OGR 

Amostra 2θ (°) FWHM D (nm) C (nm) N 

Grafite 26,30 0,38 0,34 21,26 63 

OG 7,65 2,14 1,16 3,72 3-4 

OGR 24,65 9,57 0,36 0,85 2-3 

 

Através dos dados apresentados na Tabela 4.1 foi possível verificar que as distâncias 

interlamelares foram de 0,34, 1,16 e 0,36 nm para o grafite, o OG e o OGR, respectivamente. 

Em relação ao número de camadas do grafite, do OG e do OGR que foi de 63, 3-4 e 2-3, 

respectivamente, pôde-se observar que houve uma diminuição no valor encontrado em cada 

etapa da síntese. 
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O valor da distância interlamelar encontrada para o grafite neste trabalho está bem 

próximo ao valor de 0,34 nm apresentado por ZHANG et al., (2008) e de 0.336 mn 

apresentado por  WANG et al., (2011). 

O procedimento de oxidação do grafite é marcado pela inserção de grupos oxigenados 

entre as folhas de grafeno. A inserção destes grupos funcionais gera como consequência um 

aumento na distância interlaminar entre as folhas de grafeno. (ALAM; SHARMA; KUMAR, 

2017; HIDAYAH et al., 2017; WANG et al., 2011; WOJTONISZAK et al., 2012). As 

distâncias interlamentlares obtidas na literatura foram de: 0,74 nm para ALAM; SHARMA; 

KUMAR, (2017), 0,97 nm por HIDAYAH et al., (2017), 0,979, 0,880 e 0,799 nm para 

WANG et al., (2011) e 0,85 nm para WOJTONISZAK et al., (2012). A diferença nas 

distâncias interlamelares encontradas pelos autores está ligada aos diferentes grupos 

funcionais oxigenados que foram inseridos em diferentes quantidades entre as folhas de 

grafeno (KRISHNAMOORTHY et al., 2013). Neste trabalho o valor da distância interlamelar 

encontrado foi de 1,16 mostrando que houve a inserção de grupos funcionais oxigenados na 

estrutura formando o OG.  

O procedimento de redução do OG e, consequentemente, a formação do OGR é 

marcada pela eliminação dos grupos funcionais oxigenados presentes na estrutura do OG. A 

principal consequência é a diminuição da distância interlamelar presente entre as folhas de 

grafeno. Teoricamente este valor deve ser levemente mais alto daquele encontrado para o 

grafite (ALAM; SHARMA; KUMAR, 2017; HIDAYAH et al., 2017). Neste trabalho o valor 

da distância interlamelar foi de 0,36, portanto ele condiz com o que foi esperado pela 

descrição dos demais estudos. 

Por se tratar de um material que possui diversas camadas empilhadas paralelamente 

conectadas por interações de Van der Walls, o grafite possui um número de camadas bem 

elevado. A adição dos grupos oxigenados a estrutura do grafite via método de Hummers 

diminuiu a interação presentes entre as folhas de grafeno no grafite acarretando no aumento 

da distância das folhas de grafeno. O processo de esfoliação e redução térmica realizada após 

a síntese do OG foi executado com o objetivo de separar as camadas presentes na estrutura, 

portanto, o OGR formado apresentará um número de camadas bem inferior quando 

comparado ao do grafite (CAI et al., 2012). 

O número de camadas encontradas por NASCIMENTO, (2018) para o grafite foi de 

63 e para este trabalho também foi de 63, portanto o número de camadas da amostra de grafite 
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esteve em acordo com a literatura. Em relação ao número de camadas encontradas para o OG, 

NASCIMENTO, (2018) encontrou 8 camadas, STOBINSKI et al., (2014) encontrou 2-3 e 

neste trabalho foi encontrado 2-3, portanto o valor encontrado para o material foi bem inferior 

ao número de camadas apresentadas pelo grafite e se aproximou dos resultados encontrados 

pelos outros autores. 

 

4.2.2 Espectroscopia Raman 

 

A espectroscopia Raman é uma caracterização não destrutiva muito utilizada para 

avaliar a estrutura de materiais baseados em carbono, como o grafite, o óxido de grafeno e o 

óxido de grafeno reduzido (VU et al., 2016).  

A característica mais marcante nestes materiais é a presença de duas bandas bem 

marcantes no espectro. A primeira é uma banda ocorrendo aproximadamente a 1350 cm
-1

 que 

é denominada de banda D e uma segunda banda ocorrendo em aproximadamente 1580 cm
-1

 

sendo denominada de banda G. No caso do grafite é possível encontrar uma banda mais 

discreta em 2700 cm
-1

 que é característica somente deste material (GUERRERO-

CONTRERAS; CABALLERO-BRIONES, 2015). 

A presença da banda D está ligada a presença de defeitos e da presença de impurezas 

na estrutura do material. Já a banda G surge do alongamento da ligação entre dois átomos de 

carbono presente na estrutura, condição comumente encontrada em materiais com carbono do 

tipo sp
2
 (SAHOO et al., 2013). A Figura 4.5 apresenta os perfis de espetroscopia RAMAN do 

grafite, óxido de grafeno e do OGR. 

Pela observação do perfil de espectroscopia do grafite foi possível observar a presença 

de duas bandas, uma delas localizada em 1585 cm
-1

 e a outra em 2718 cm
-1

. Nenhuma banda 

foi observada na região da banda D. KUDIN et al., (2008) e ZHANG et al., (2008) 

justificaram que devido ao alto ordenamento da estrutura do grafite, ele não apresenta a banda 

referente à desordem do material (banda D).  



78 

 

  
Figura 4.5 – Espectros Raman do grafite, OG e OGR. 

 

À medida que houve a formação do OG durante o processo da síntese do suporte 

houve o surgimento da banda D cujo pico está localizado na posição 1364 cm
-1

, o pico 

referente à banda G se deslocou levemente para o valor de 1602 cm
-1

 e na faixa de 2700 cm
-1

 

o pico característico referente ao grafite desapareceu. O surgimento da banda D pode ser 

interpretado como o surgimento de desordem e defeitos na estrutura do material, defeitos 

esses que apareceram devido ao processo de oxidação do grafite (ALAM; SHARMA; 

KUMAR, 2017; KUDIN et al., 2008). 

O espectro do OGR apresentou também dois picos, o primeiro deles em 1359 cm
-1

 e o 

segundo em 1600 cm
-1

. Adicionalmente, foi possível verificar que o pico referente ao 

deslocamento em 2700 cm
-1

 desapareceu por completo. Tal comportamento também foi 

relatado por RAJAURA et al., (2016) e YU et al., (2018) que afirmaram que esse 

desaparecimento configura o correto processo de redução do OG em OGR. 

 

4.2.3 Espectroscopia no Infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

 

A técnica de FTIR é uma caracterização muito útil a fim de avaliar quais são os grupos 

funcionais presentes em uma amostra (KRISHNAMOORTHY et al., 2013). Portanto utilizou-
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se esta técnica para investigar quais são os grupos funcionais presentes nas amostras de 

grafite, OG e OGR; podendo assim avaliar o progresso da síntese através da 

presença/ausência de determinados grupos funcionais. A Figura 4.6 apresenta o espectro das 

amostras de grafite, OG e OGR obtido pela técnica de FTIR. 

 

  
Figura 4.6 – Espectros de FTIR do grafite, do OG e do OGR. 

 

Ao avaliar o espectro do grafite é possível verificar a ausência de picos referentes a 

grupos funcionais oxigenados. Isso se deu porque a estrutura do grafite é composta por um 

empilhamento de camadas de estruturas comportas por átomos de carbono sem a presença de 

grupos funcionais oxigenados (NASCIMENTO, 2018).  

O espectro do OG mostra uma banda bem ampla por volta de 3400 cm
-1

 relacionadas à 

vibração do –OH presentes nas moléculas de água absorvidas na estrutura, uma banda 

próxima a 1720 cm
-1

 relacionada ao grupo carbonila (C=O), uma banda próxima a 1630 cm
-1 

que representa a vibração do grupo C=C pertencente a estrutura básica da molécula de grafite, 

uma banda a aproximadamente a 1400 cm
-1

 relacionadas à vibração da hidroxila (–OH), uma 

banda em 1180 cm
-1

 referente ao grupo epóxi (C-O-C)  e uma banda a aproximadamente 1000 

cm
-1 

ligada a presença de grupos carbóxilo (C–O) na estrutura (ALAM; SHARMA; KUMAR, 

2017; KONIOS et al., 2014; YU et al., 2018). 
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A presença de grupos funcionais polares, principalmente o grupo –OH localizado no 

comprimento de onda de 3400 cm
-1 

são responsáveis pela formação de ligações de hidrogênio 

entre a estrutura do grafite e da água que confere características hidrofílicas ao OG (ALAM; 

SHARMA; KUMAR, 2017). 

ALAM; SHARMA; KUMAR, (2017) sugeriram que o aparecimento das bandas 

oxigenadas na estrutura do OG indica que ocorreu o processo de oxidação do grafite. 

Portanto, ao observar os perfis presentes neste trabalho foi possível concluir que ocorreu o 

processo de oxidação do grafite e formação do OG. 

A avaliação do espectro do OGR permitiu verificar a modificação do perfil em relação 

ao OG. Em relação às bandas desta amostra foi possível identificar a presença da banda em 

1740 cm
-1 

referente ao
 
grupo carboxilo (C=O), uma banda em 1580 cm

-1
, também presente na 

estrutura do OG que representa a vibração do grupo C=C e duas bandas localizadas em 1230 e 

1040 cm
-1

 onde ambas se referem ao grupo carbóxilo (C–O) (LOW; LAI; ABD HAMID, 

2015; NASCIMENTO, 2018). 

Teoricamente o espectro do OG deve apresentar mais grupos oxigenados se 

comparado ao OGR. No entanto, espera-se que a estrutura do OGR apresente uma quantidade 

mínima de grupos funcionais oxigenados (HIDAYAH et al., 2017). Ao comparar os espectros 

apresentados neste trabalho com o que foi reportado na literatura, pôde-se observar que apesar 

da estrutura do OGR apresentar alguns grupos funcionais oxigenados, esta quantidade foi bem 

inferior a aquelas apresentadas pelo OG.  

Por comparação, o desaparecimento da intensidade da banda da hidroxila localizada 

em 3400 cm
-1 

pode ser interpretada como a eliminação deste grupo funcional durante o 

processo de redução térmica (HIDAYAH et al., 2017). A redução de banda entre os espectros 

de OG e OGR foi observada por ALAM; SHARMA; KUMAR, (2017) ao verificar a 

diminuição da intensidade da banda de C=O pra o comprimento de 1720 cm
-1

. Os autores 

sugeriram que estas reduções de intensidade de bandas significam a correta redução do OG 

em OG. Portanto ao comparar estes resultados com os espectros apresentados foi possível 

concluir que houve a correta conversão do OG em OGR. 

Através do perfil das três amostras foi possível avaliar o processo de oxidação do 

grafite em OG, seguido pela redução e expansão que formou do OGR. A inserção dos grupos 

oxigenados na estrutura do OG indicou a correta conversão do grafite em óxido de grafeno e o 
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desparecimento/redução destas bandas no processo de redução implicou na obtenção do óxido 

de grafeno reduzido. 

 

4.2.4 Análise Textural 

 

O grafite é um material que possui uma área específica pequena, cujo valor é de 

aproximadamente 4,5 m²/g, no entanto o grafeno possui uma área especifica teórica de 2630 

m²/g. Porém, os valores encontrados para o óxido de grafeno reduzido na prática são outros, e 

isso se dá em função de dois fatores principais, a saber: a aglomeração das folhas de óxido de 

grafeno reduzido e também ao processo incompleto de esfoliação do grafite (YU et al., 2018).  

A Tabela 4.2 apresenta os valores encontrados para a área específica, volume e 

tamanho de tamanho de poros do grafite e do OGR.  

 

Tabela 4.2 – Área específica, volume e tamanho de poros do grafite e do OGR. 

Amostra Área específica (m
2
/g) Volume de poros (cm

3
/g) Tamanho de poros (Å) 

Grafite 7 0,02 138 

OGR 158 0,67 156 

 

Através da análise dos resultados apresentados na Tabela 4.2 foi possível verificar que 

o processo de esfoliação utilizado no grafite possibilitou o aumento tanto da área específica 

quanto do tamanho dos poros do material. O valor da área específica aumentou a uma razão 

de aproximadamente 23 vezes enquanto o valor do volume de poros aumentou 35 vezes. 

Para o óxido de grafeno reduzido cujo processo de redução foi térmico, YU et al., 

(2018) encontraram valores de área específica de 290,6 m
2
/g e uma distribuição de tamanho 

de poros localizados, em sua maioria, no intervalo de 4,6-6,2 nm. WANG; CHEN; YAN, 

(2014) sintetizaram OGR e obtiveram uma área específica de 117 m²/g. NASCIMENTO, 

(2018) encontrou uma área especifica de 439 m
2
/g, um volume de poros de 1,28 cm

3
/g e  

tamanho de poros de 88,40 Å. PARK et al., (2011) utilizaram um processo de redução 

química empregando a hidrazina como agente redutor, neste cenário eles encontraram um 

valor de área equivalente a 82 m
2
/g.  

Os resultados apontados pelos autores mostraram que os valores de área específica 

foram bem distintos. Isto pôde ter acontecido em função das variações decorrentes dos 

métodos utilizados.  Ao avaliar os valores encontrados n neste trabalho, foi possível sugerir 
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que o valor de 156 m²/g é um resultado satisfatório. As Figura 4.7 e Figura 4.8 apresentam os 

valores das isotermas de adsorção e dessorção do grafite e do OGR. 

 

Figura 4.7 – Isoterma de adsorção e dessorção de N2 do grafite. 

 

 

Figura 4.8 – Isoterma de adsorção e dessorção de N2 do OGR. 
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Analisando Figura 4.7 foi possível verificar que se trata de uma isoterma do tipo III 

que inclui nesse grupo os materiais não porosos. Enquanto a isoterma apresentada na Figura 

4.8 assemelha-se as do tipo IV que é característica de materiais mesoporosos 

(NASCIMENTO, 2018). Os resultados deste trabalho condizem com a as características do 

OGR, visto que se trata de um material disposto de várias camadas de átomos de carbono 

interligados por ligações sp
2
 em formato hexagonal separadas por defeitos causados pelos 

processos de oxidação e redução. 

 

4.2.5 Análise termogravimétrica (ATG) 

 

As análises termogravimétricas foram realizadas com o objetivo de avaliar a perda de 

massa das amostras em função do aumento da temperatura. A Tabela 4.3 apresenta os valores 

de massa obtidos antes e depois da análise de ATG.  

 

Tabela 4.3 – Valores de massa das amostras antes e depois dos ensaios de ATG nas atmosferas de ar sintético e 

nitrogênio. 

Atmosfera Massa antes do ensaio (mg) Massa depois do ensaio (mg) 

Ar Sintético 0,46 0,20 

Nitrogênio 0,52 0,18 

 

A Tabela 4.3 mostrou os dados quantitativos utilizados nos ensaios. Em ambas as 

análises foram utilizadas massas muito próximas. Além disso, é possível verificar que houve 

uma perda de massa de aproximadamente 43% para a atmosfera de ar sintético e de 35% para 

a atmosfera de nitrogênio. As Figura 4.9 e Figura 4.10 apresentam, de maneira mais 

detalhada, os perfis de perda de massa do OGR nas atmosferas de ar sintético e nitrogênio, 

respectivamente. 

Através das curvas obtidas foi possível avaliar o perfil de decomposição das amostras 

nas duas atmosferas às quais elas foram submetidas. Na Figura 4.9, pôde-se observar que 

entre 21 e 410 °C o material possuiu um comportamento bastante estável, onde a variação em 

perda de massa foi mínima.  

Entre 410 e 500 °C ocorreu uma decomposição bem acentuada do OGR, atingindo um 

valor em massa de 43% em comparação ao seu valor inicial. Por fim entre 500 e 700°C o 
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material continuou a perder massa, mas de uma maneira menos brusca onde a massa final 

passa a ser de 42% da massa inicial. 

 

  
Figura 4.9 – ATG e DTG do OGR em atmosfera de ar sintético. 

 

  
Figura 4.10 – ATG e DTG do OGR em atmosfera de nitrogênio. 
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Na Figura 4.10 foi apresentado o perfil referente ao OGR em atmosfera de nitrogênio. 

Neste caso é possível observar que a amostra também é estável para valores de temperatura 

inferiores a 400 °C. Neste intervalo, a massa sofreu uma redução até atingir 92% da sua massa 

inicial. Assim como para a outra atmosfera, o OGR sofreu uma perda brusca de massa no 

intervalo de 400 e 700 °C onde no final deste intervalo ele obteve uma massa de 28,5% da sua 

massa inicial. 

Diante do comportamento da amostra nas duas atmosferas foi possível perceber um 

comportamento similar. Ambas apresentam, inicialmente, uma região estável, na qual ocorre 

uma pequena perda em massa, seguidos por uma perda acentuada e, por fim, houve uma 

segunda região de estabilidade. Em atmosfera de nitrogênio a temperatura na qual ocorreu o 

primeiro ponto de inflexão ocorreu em um valor um pouco superior ao do ar sintético, ou seja, 

nesta atmosfera a amostra se mostrou um pouco mais estável. No entanto, a amostra em 

atmosfera de ar sintético teve uma perda menor em massa ao final do ensaio. 

WOJTONISZAK et al., (2012) apresentaram um perfil de ATG com uma perda de 

massa de 20 % entre a temperatura inicial e 300 °C. Entre 300 e 450° já se obteve uma perda 

em massa próxima a 100 %. 

NASCIMENTO, (2018) avaliou o comportamento do ATG das amostras nas 

atmosferas de ar sintético e nitrogênio. O resultado apontado pela autora mostra que o ensaio 

utilizando atmosfera de ar mostrou um comportamento bem similar ao obtido neste trabalho, 

exceto pelo fato que a perda de massa da autora se aproxima de 100%. Todavia o resultado 

em atmosfera de nitrogênio apresentado pela autora apontou para um material com uma perda 

de massa em torno de 58% entre a temperatura ambiente e 100 °C, enquanto que para este 

trabalho houve uma perda acentuada entre 410 e 700 °C. 

Deste modo, os resultados encontrados neste trabalho se aproximam bastante daqueles 

encontrados na literatura. As amostras possuem temperaturas de decomposição muito 

próximas embora apresentem uma degradação menor que aquelas encontradas na literatura. 
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4.2.6 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura fornecem informações a respeito 

da morfologia e da estrutura dos materiais analisados (ZHANG et al., 2008). As Figura 4.11 e 

Figura 4.12 apresentam as imagens obtidas para o grafite e o óxido de grafeno reduzido. 

 

 
 

 
Figura 4.11 – Micrografias do grafite 
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O grafite, apresentado na Figura 4.11, é um material com uma estrutura bem definida e 

organizada em camadas interligadas por ligações de Van der Walls (HIDAYAH et al., 2017; 

SALEEM; HANEEF; ABBASI, 2018). Essas características podem ser facilmente observadas 

nas micrografias. Na imagem superior (a) é possível observar a aglomeração do material 

enquanto na imagem inferior (b) é possível ver mais detalhadamente a camadas sobrepostas 

uma sobre a outra. 

O óxido de grafeno reduzido, por sua vez, retratado na Figura 4.12 apresentou uma 

estrutura bem enrugada, ondulada e disposta de maneira desordenada onde é possível, 

também, observar que as camadas presentes no grafite foram separadas. O enrugamento das 

camadas se deu em função da presença das ligações de Van der Walls presentes na estrutura 

do OGR (SALEEM; HANEEF; ABBASI, 2018). Além do mais, através das imagens foi 

possível observar que os processos de oxidação e redução foram eficientes, pois esses 

alteraram as características morfológicas do grafite produzindo um material com camadas 

mais finas e escamosas. 

 

 
Figura 4.12 – Micrografias do OGR 
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4.3 Caracterização dos catalisadores 

 

4.3.1 Difração de Raios-X (DRX) 

 

A Figura 4.13 apresenta os difratogramas dos catalisadores 1Pt/PGR e 10Ni/OGR 

sintetizados. As fichas catalográficas utilizadas para a identificação dos planos cristalinos 

estão disponíveis no Anexo A.  

O perfil referente ao 1Pt/OGR apresenta picos em 2θ = 24,20, 26,45 e 43,1° referente, 

respectivamente, ao plano (002) do OGR, ao plano (002) do grafite e ao plano (100) do OGR. 

Os picos referentes aos ângulos 2θ = 39,7, 46,8 e 67,2 se referem, respectivamente, aos planos 

cristalinos (111), (200) e (220) característicos da platina. 

 
Figura 4.13 – Difratogramas de Raios-X dos catalisadores 1Pt/OGR e 10Ni/OGR. 

 

Assim como apresentado no parágrafo anterior, o perfil referente ao 10Ni/OGR 

apresenta os picos referentes ao plano (002) e (100) do OGR e ao plano (002) do grafite. Os 

demais picos referentes em 2θ = 44,5 e 51,8° representam, respectivamente, os planos (111) e 

(200), característicos do níquel. 
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Ao comparar os resultados obtidos pelos catalisadores com o perfil de OGR (Figura 

4.4) foi possível verificara que, em ambos os casos, foi possível perceber a alteração no perfil 

dos difratrogramas de raios-X. Em ambos os casos houve o aparecimento dos picos referentes 

aos metais adicionados durante o procedimento de impregnação. Adicionalmente, observou-se 

que o pico referente ao OGR ficou mais intenso.  

O mesmo comportamento foi relatado por NASCIMENTO, (2018) ao realizar o 

procedimento de impregnação ao suportar moléculas de paládio em OGR. A autora justificou 

que este comportamento implicou na alteração da estrutura cristalina do OGR após o 

procedimento de impregnação. Portanto foi possível ver por meio destes perfis que o seu 

comportamento se adequou ao abordado na literatura. 

 

4.3.2 Espectroscopia Raman 

 

A Figura 4.14 apresenta os perfis de espectroscopia RAMAN dos catalisadores 

sintetizados. 

  

Figura 4.14 – Espectros Raman dos catalisadores 1Pt/OGR e 10Ni/OGR 
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A observação dos perfis apresentados na Figura 4.5 pelos catalisadores traz novamente 

a presença das bandas D e G, cujos conceitos foram introduzidos no item 4.2.2.  

A manutenção das bandas D e G após o procedimento de impregnação implica, no 

caso da banda D, na permanência dos defeitos presentes na estrutura após a adição dos metais, 

e, no caso da banda G, a conservação das ligações C=C na estrutura do suporte dos 

catalisadores formado. 

A Tabela 4.4 apresenta o valor do deslocamento no qual se obteve os picos nas 

amostras de grafite, OG, OGR e dos catalisadores.  

Tabela 4.4 – Valores de picos das bandas D e G do grafite, OGR, 1Pt/OGR e 10Ni/OGR 

Amostra Banda D (cm
-1

) Banda G (cm
-1

) 

Grafite – 1585 

OG 1364 1602 

OGR 1359 1600 

1Pt/OGR 1356 1590 

10Ni/OGR 1354 1590 

 

Ao comparar o valor dos picos apresentados pela Banda G foi possível observar um 

discreto deslocamento dos picos em cada etapa da síntese. Partindo do deslocamento do 

grafite (1585 cm
-1

) observou-se que este deslocamento passou para um valor mais alto no 

caso do OG (1602 cm
-1

) e depois foi se deslocando para valores mais baixo no decorrer das 

etapas subsequentes. 

JI et al., (2012) avaliaram a estrutura do catalisadores de níquel suportados em OGR 

através de espectroscopia RAMAN. Os ensaios de espectroscopia foram realizados nas 

amostras de OGR e do catalisadores sintetizados. Os autores atestaram que o deslocamento da 

banda G para valores inferiores a partir da etapa do OG, valores esses que se aproximem do 

deslocamento apresentado pelo grafite implica que, no caso, houve o reestabelecimento das 

ligações do tipo sp
2
 características do grafite. O mesmo comportamento foi descrito por 

CHEN; YAN; BANGAL, (2010) e estes autores alegaram a mesma justificativa apresentada 

anteriormente.  

Pelos resultados apresentados neste trabalho, foi possível verificar o comportamento 

descrito pelos autores, mostrando assim que houve uma reestruturação de ligações do tipo sp
2
 

durante o processo de redução do OG e também durante o procedimento de impregnação do 

material. 
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4.3.3 Análise Textural 

 

Na Tabela 4.5 são apresentadas as informações sobre área específica, volume e 

tamanho de poros do OGR, do 1Pt/OGR e do 10Ni/OGR. 

 

Tabela 4.5 – Área específica, volume e tamanho de poros do 1Pt/OGR e 10Ni/OGR. 

Amostra Área específica (m²/g) Volume de poros (cm
3
/g) Tamanho dos poros (Å) 

OGR 158 0,67 156,10 

1Pt/OGR 31,32 0,06 110.96 

10Ni/OGR 77,44 0.07 83,87 

 

É possível observar que o valor da área específica se modificou de 158 m²/g no OGR 

para, respectivamente, 77,44 e 31,31 m²/g para os catalisadores de 10Ni/OGR e 1Pt/OGR.  

Em relação a volume e tamanho de poros, os valores obtidos para o suporte foram, 

respectivamente, de 0,67 cm
3
/g e 156,10 Å. Enquanto para os catalisadores 1Pt/OGR e 

10Ni/OG foram, respectivamente, de 0,06 cm
3
/g e 110,96 Å e 0,07 cm

3
/g e 83,87 Å. 

Os resultados indicam uma alteração significativa nos três parâmetros citados, tendo o 

catalisador 1Pt/OGR sofrido uma maior variação ao obter valores de área específica e de 

volume de poros muito inferiores a do catalisador a base de níquel. 

O comportamento relatado neste estudo foi visualizado também em alguns estudos ao 

realizarem o mesmo procedimento. 

NASCIMENTO, (2018), por exemplo, relatou este efeito ao adicionar cobre ao OGR 

onde obteve uma redução de 439,26 para 183,37 m
2
/g. A autora justificou tal redução porque 

a introdução do metal modificou a estrutura do OGR de tal modo que as partículas 

bloquearam os poros fazendo com que ocorresse a redução da área específica. (JI et al., 2012) 

estudaram catalisadores de níquel suportado, eles observaram este comportamento e 

atribuíram ao peso das partículas metálicas nas folhas de grafeno. O processo de síntese de 

catalisadores de Pd/OGR realizado por (WANG; CHEN; YAN, 2014) obtiveram uma área de 

44,2 m²/g e ela foi inferior aos 117 m²/g obtidos pelo OGR.  

As Figura 4.15 e Figura 4.16 reportam as curvas de adsorção e dessorção dos dois 

catalisadores sintetizados.  
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Figura 4.15 – Isoterma de adsorção e dessorção do N2 do 1Pt/OGR 

 

 

Figura 4.16 – Isoterma de adsorção e dessorção do N2 do 10Ni/OGR 
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O formato das isotermas obtidas dos catalisadores se assemelha ao tipo IV que é 

característico de materiais mesoporosos. A comparação com a isoterma apresentada na Figura 

4.8 mostra que a adição dos metais através do método de impregnação não alterou a estrutura 

do suporte dos catalisadores (NASCIMENTO, 2018; WANG; CHEN; YAN, 2014). 

 

4.3.4 Análise termogravimétrica (ATG) 

 

A Tabela 4.6 apresenta os dados referentes aos valores de massa das amostras antes e 

após os ensaios de ATG nas atmosferas de ar sintético e nitrogênio. 

 

Tabela 4.6 – Valores de massa das amostras antes e depois dos ensaios de ATG do OGR, do 1Pt/OGR e do 

10Ni/OGR nas atmosferas de ar sintético e nitrogênio 

Amostra Atmosfera Massa antes do ensaio (mg) Massa após o ensaio (mg) 

OGR 
Ar Sintético 0,46 0,20 

Nitrogênio 0,52 0,18 

1Pt/OGR 
Ar sintético 2,90 1,06 

Nitrogênio 2,34 0,97 

10Ni/OGR 
Ar sintético 4,386 2.214 

Nitrogênio 4,320 2,116 

 

Através dos dados foi possível observar a variação de massa em cada amostra durante 

os ensaios. A amostra em atmosfera de ar sintético sofreu uma redução mássica atingindo 

36% do valor inicial, enquanto a amostra em atmosfera nitrogênio atingiu 41% da massa 

inicial. Vale ressaltar que, ao comparar com os resultados obtidos pelo suporte, é possível 

observar que os catalisadores à base de platina obtiveram menores perdas mássicas 

comparadas ao OGR. 

Os perfis de perda de massa do 1Pt/OGR nas atmosferas de ar sintético e nitrogênio 

estão apresentadas nas Figura 4.17. 

A leitura da curva do ensaio realizado em atmosfera de ar sintético mostrou que para 

temperaturas inferiores a 100 °C ocorreu uma pequena perda em massa em decorrência da 

eliminação da água fisissorvida. No intervalo entre 100 e 360 °C a amostra possuiu um 

comportamento estável e após esta temperatura ocorreu uma rápida decomposição no qual a 

massa atingiu 36 % da massa original de catalisador. 

A observação do perfil obtido pelo ensaio realizado em atmosfera de nitrogênio 

apresentou a mesma perda de massa para temperaturas inferiores a 100 °C atribuído à 
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eliminação da água. Entre 100 e 420 °C ela exibiu um perfil estável e a partir deste valor de 

temperatura ela teve uma decomposição acentuada até atingir 41% da massa inicial. 

 

  

Figura 4.17 – ATG do 1Pt/OGR nas atmosfera de ar sintético e nitrogênio. 

 

De maneira geral, ao comparar os dois perfis foi possível observar um comportamento 

similar. Os melhores resultados foram obtidos em atmosfera de nitrogênio onde o 1Pt/OGR 

começou a se decompor a uma temperatura mais elevada ao final do ensaio ele teve uma 

perda em massa menor do que para a atmosfera de ar sintético. 

A Tabela 4.6 tambémErro! Fonte de referência não encontrada. apresenta os 

alores de massa da amostra antes e depois dos ensaios do 10Ni/OGR nas atmosferas de ar 

sintético e nitrogênio. 

Pelos dados apresentados foi possível observar que na atmosfera de ar sintético a 

amostra obteve uma redução em massa de 50% de enquanto a redução na atmosfera de 

nitrogênio foi de 48 %. A comparação com os dados obtidos para o suporte apontou que, 

assim como aconteceu com o catalisador de platina, o catalisador à base de níquel teve uma 
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perda de massa bem inferior ao do suporte puro. Vale acrescentar que os dados obtidos pelo 

10Ni/OGR mostraram uma perda de massa inferior ao catalisador de 1Pt/OGR nas duas 

atmosferas avaliadas. 

Os perfis de perda de massa em função da temperatura nas atmosferas de ar sintético e 

nitrogênio estão apresentados na Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 – ATG do 10Ni/OGR em atmosfera de ar sintético. 

 

O perfil apresentado em atmosfera de ar sintético apresenta uma pequena redução de 

massa entre a temperatura ambiente e 100 °C representando a eliminação da água fisissorvida. 

Entre 100 e 325 °C a amostra se mostrou estável, não apresentando perda de massa 

significaiva e a partir de então houve uma redução na massa da atingindo uma massa de 50% 

do valor inicial. 

O comportamento apresentado pelo catalisador na atmosfera de nitrogênio é muito 

similar ao da atmosfera de ar sintético. Ele exibe as 4 regiões descritas nos outros ensaios, a 

saber: a região de perda baixa perda de massa referente à eliminação da água, uma segunda 

região cuja temperatura, neste caso, variando entre 100 e 375 °C e representa o intervalo de 
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temperatura no qual a amostra apresenta um comportamento estável, uma terceira região no 

qual ocorre a decomposição da amostra e, neste caso, ela atinge uma perda mássica de 50% e 

por fim uma região a temperaturas mais elevadas na qual ele se mantém estável novamente. 

De modo geral ambos os perfis apresentam um comportamento muito similar. O 

catalisador em atmosfera de nitrogênio se apresentou um pouco mais estável que o de ar 

sintético ao iniciar a decomposição significativa a uma temperatura um pouco maior. No 

entanto a perda de massa registrada para ambos as atmosferas foi a mesma ao final do ensaio. 

Avaliando-se os perfis apresentado pelos dois catalisadores foi possível observar que 

nas duas amostras o perfil de perda de massa segue a mesma tendência, no entanto o 

catalisador contendo platina se mostrou mais estável ao iniciar a perda significativa de massa 

a uma temperatura mais elevada do que o catalisador de níquel. 

 

4.3.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) com Espectroscopia de Energia Dispersiva 

(EDS) 

 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura dos catalisadores foram realizadas 

com o objetivo de observar a morfologia e a microestrutura dos catalisadores após a 

realização da impregnação. Juntamente com esta análise foram obtidas as imagens por 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS) aspirando à verificação da presença dos 

compostos presentes na estrutura dos catalisadores bem como a sua disposição na superfície 

do material. Na Figura 4.19 estão apresentadas as imagens de MEV do catalisador 1Pt/OGR 

obtido por diferentes níveis de ampliação. 

Através das imagens foi possível identificar um material com uma estrutura enrugada, 

ondulada e com muitos dobramentos conforme encontrado na estrutura do OGR presente na 

Figura 4.12 

A ampliação da imagem trouxe uma riqueza maior de detalhes à superfície do OGR. A 

partir de uma ampliação de x7500 identificou-se, de maneira muito nítida, a presença de uma 

grande nano partícula suportada na folha de OGR que provavelmente se refere à platina. 
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Figura 4.19 – Micrografias do 1Pt/OGR. 

 

A análise morfológica realizada pelo MEV não indicou a presença dos elementos na 

estrutura. Assim sendo, os mapeamentos elementares foram realizados por EDS. A Figura 

4.20 é possível visualizar as imagens obtidas por esta técnica de espectroscopia cuja 

composição do mapeamento se encontra no Anexo B. 

No mapeamento realizado foi possível ver a distribuição da platina em uma estrutura 

baseada em, aproximadamente, 80% (m/m) de carbono. Segundo a imagem obtida nesta 

região, as partículas de platina se aglomeraram e estão concentradas em dois pontos, de modo 

que é possível ver com grande destaque pelos pontos em vermelho. A fim de investigar 

detalhadamente a presença da platina na estrutura, realizou-se uma avaliação da composição 

mássica em um dos pontos da amostra. 
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Figura 4.20 – Micrografias e mapeamento do catalisador 1Pt/OGR. 

 

A Figura 4.21 apresenta a imagem de MEV da estrutura indicando o ponto escolhido 

para avaliação da composição mássica. O ponto escolhido para o estudo está indicado pelo 

nome Pt/OGR e a composição mássica dele se encontra no Anexo C. 

 
Figura 4.21 – Micrografia do catalisador 1Pt/OGR. 
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Através da leitura do mapeamento realizado foi possível verificar que a platina 

representa, aproximadamente, 80 % (m/m) da composição do ponto, enquanto que o restante é 

basicamente composto de carbono. Portanto a partícula encontrada na Figura 4.19 

efetivamente se refere à platina.  

A Figura 4.22 apresenta a estrutura morfológica do catalisador 10Ni/OGR. 

 

  

Figura 4.22 – Micrografias do 10Ni/OGR. 

 

A imagens de morfologia obtidas pelo catalisador 10Ni/OGR mostram uma estrutura 

bem mais enrugada e compacta do que a apresentada pelo catalisador de 1Pt/OGR. Ainda 

assim, este catalisador apresenta as características morfológicas típicas do OGR. A ampliação 

da amostra pela microscopia revelou à presença de pequenas partículas na base do suporte do 

catalisador. E assim como realizado anteriormente, a identificação dos elementos presentes na 

estrutura se deu por EDS. 

A Figura 4.23 apresenta as imagens de EDS do catalisador 10Ni/OGR e o Anexo D 

mostra a composição desta região. 
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Figura 4.23 – Micrografias e mapeamento do catalisador 10Ni/OGR 

 

Na região analisada, o mapeamento realizado no catalisador indica uma boa dispersão 

do níquel na superfície da estrutura.  

A comparação da dispersão dos metais nos dois catalisadores resultou em uma 

diferença bem acentuada. Enquanto o catalisador 10Ni/OGR obteve uma melhor dispersão na 

estrutura do suporte, o catalisador 1Pt/OGR se concentrou em poucos pontos nas folhas de 

OGR. 

A avaliação da composição mássica da região selecionada e apresentada em anexo é 

composta por, aproximadamente: 76,4% de carbono, 13,5% de oxigênio e 7,1% de níquel. 

Assim como realizado para o catalisador contendo platina, realizou-se uma 

investigação mais aprofundada a fim de avaliar a composição dos grãos presentes na 

superfície do OGR.  
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A composição mássica do ponto, cujo nome é Spectrum 9 está presente no Anexo E. O 

ponto em questão possui uma composição mássica de 71,7% de carbono, 14,9% de oxigênio e 

8,8% de níquel. A porcentagem mássica de níquel no ponto é superior ao do mapa, mostrando 

assim a sua maior presença nos grãos. Como a sua dispersão ao longo da estrutura foi bastante 

homogênea, implica-se então que os grãos presentes na Figura 4.22 se tratam efetivamente de 

partículas de níquel. 

 

4.4 Testes catalíticos  

 

4.4.1 Investigação do comportamento do reagente  

 

Inicialmente foi realizada a investigação do comportamento do reagente no sistema. O 

objetivo desta etapa foi avaliar a concentração do tolueno e verificar se ele se mantém 

constante durante os testes catalíticos. 

A Figura 4.24 apresenta os valores das áreas de tolueno obtidas ao longo do tempo 

para diferentes vazões de gás de arraste. 

 
Figura 4.24 – Área da banda do tolueno em função do tempo 



102 

 

Pelos dados apresentados é possível verificar como a concentração variou ao longo do 

tempo. A leitura dos quatro perfis mostram que nas três primeiras horas o sistema é bastante 

instável, no entanto passado este período inicial ele se mostra estável. Para vazões mais baixas 

(10, 20 e 30 ml/min) o sistema foi deixado em operação por aproximadamente 15 h e durante 

este tempo a área obtida nos cromatogramas não apresentou alterações significativas. 

Portanto, pela observação das curvas foi possível concluir que o sistema precisa ser 

ligado com várias horas de antecedência de modo a poder atingir a condição de estado 

estacionário necessária para realização dos testes catalíticos. 

A Tabela 4.7 apresenta as áreas médias obtidas para cada vazão de gás de arraste 

utilizado. 

 

Tabela 4.7 – Valores de vazão do gás de arraste e áreas médias obtidas 

Vazão de gás de arraste (ml/min) Área (pA*s) 

10 913,33 ± 36,11 

20 4384,18 ± 124,28 

30 8711,41 ± 435,62 

40 12423,38 ± 98,30 

 

Pelos dados apresentados pôde-se perceber que houve um aumento no valor da área 

obtida a medida que a vazão de gás de arraste foi sendo aumentada. Os valores de área 

obtidos variaram de 913,33 ± 36,11 até 12423,38 ± 98,30 pA*s para as vazões de 10 e 40 

ml/min.  

A partir dos dados exibidos na Tabela 4.7, plotou-se o gráfico da área do tolueno em 

função da vazão de gás de arraste. A Figura 4.25 apresenta os pontos mencionados, assim 

como a linha de tendência formada, a equação da reta e o coeficiente de determinação (R
2
). 

O resultado mostra que os pontos apresentam um comportamento que pode ser 

aproximado por uma reta que obedece a equação y = 384,51x - 3100,9. O ajuste realizado 

pelo coeficiente de determinação obteve um resultado de R
2
 = 0,9986, isso significa que o 

modelo linear selecionado se ajusta bem aos dados apresentados na Tabela 4.7.  

Ao analisar os resultados obtidos foi possível concluir que o sistema é estável, além de 

possuir um comportamento linear. Em outras palavras, o sistema apresenta características que 

permitem que ele seja utilizado para os testes catalíticos, uma vez que o tolueno precisa estar 

no estado gasoso, além de ter concentração constante durante todo o procedimento. 
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Figura 4.25 – Área do tolueno em função da vazão de gás de arraste 

 

4.4.2 Oxidação catalítica do tolueno 

 

Os testes catalíticos da oxidação do tolueno permitiram avaliar a conversão do 

reagente sob as temperaturas de 200, 300 e 400°C para os dois catalisadores sintetizados. Em 

ambos os casos o único produto reacional formado foi o CO2. A Figura 4.26 apresenta os 

dados de conversão encontrados para os catalisadores na temperatura avaliada. 

Os dados apresentados mostram as conversões obtidas em função da temperatura 

avaliada. Os valores de conversão obtidos para o catalisador contendo platina foram de 23,22, 

78,29 e 99,13% para as temperaturas de 200, 300 e 400°C. Ademais, o catalisador contendo 

níquel apresentou conversões de 14,95, 20,89 e 53,23% para as temperaturas de 200, 300 e 

400°C. A comparação entre os dois catalisadores sintetizados mostrou que para a temperatura 

de 200°C os catalisadores apresentaram baixas conversões de tolueno, no entanto os valores 

encontrados para as temperaturas mais elevadas foram bem mais expressivas, sendo que, para 

o catalisador contendo platina esse aumento foi mais expressivo ao ponto de apresentar uma 

conversão de tolueno de 99,13% para 400°C. 
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Figura 4.26 – Conversão do tolueno para os catalisadores 1Pt/OGR e 10Ni/OGR com temperatura de reação 

igual a 400°C. 

 

A presença de diferentes metais tem sido alvo de estudos na oxidação catalítica do 

tolueno. KIM, (2002) avaliou o perfil catalítico de partículas de Ni suportadas em γ-Al2O3 em 

um intervalo de temperatura entre 200 e 350°C e obteve conversões desprezíveis. HOSSEINI 

et al., (2012) sintetizaram catalisadores de óxido misto de fórmula NiMn2O4 e obtiveram 

conversões de 100% para a reação ocorrendo a 350°C, os autores justificaram o acontecido 

pela interação sinérgica entre o Ni
+2

 e o Mn
+3

 que aumentaram a atividade do catalisador. 

HUANG et al., (2012) sintetizaram catalisadores de óxidos mistos de Ni-Mn suportados em 

cordierita. Os autores obtiveram resultados de conversão de tolueno superiores a 90% a 400°C 

e atribuíram esse comportamento a alta dispersão do Ni-Mn na estrutura do suporte.  

BENARD et al., (2009) sintetizaram catalisadores de Pt/γ-Al2O3 contendo teores de 

0,5 e 1% em massa e avaliaram a oxidação catalítica do tolueno presente em uma corrente 

gasosa com concentração de reagente de 1000 ppm passando por um reator contendo 200 mg 

de catalisador e, em ambos os casos, obtiveram 100% de conversão a 250°C.  LIOTTA et al., 

(2009) sintetizaram catalisadores de Pt(1%)/γ-Al2O3 e os avaliaram na oxidação do tolueno 

em uma corrente gasosa com uma concentração de 1000 ppm e passando por um reator 

contendo 200 mg de catalisador e obtiveram conversão de 100% de reagente a 225°C. 
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BURGOS et al., (2002) sintetizaram catalisadores de Pt/Al2O3/Al monólitos e avaliaram a 

conversão de tolueno em uma corrente gasosa com uma concentração de 225 ppm de reagente 

e obtiveram resultados de conversão de 100% de tolueno a 250°C. 

Ao comparar os resultados encontrados neste trabalho com os reportados na literatura 

foi possível observar que o catalisador contendo níquel apresentou um desempenho bem 

melhor se comparado com o catalisador que continha somente um metal (Ni/γ-Al2O3), no 

entanto teve uma conversão bem inferior aos catalisadores de óxidos mistos, pois em ambos 

os casos os autores obtiveram 100% de conversão na temperatura de 400°C.  

Em relação ao catalisador contendo platina, a obtenção de elevadas porcentagens de 

conversão para 300 e 400°C mostrou que o catalisador apresentou boa atividade catalítica 

assim como foi reportado por outros estudos na literatura, no entanto vale ressaltar que os 

resultados aqui apresentados foram obtidos para reações contendo 100 mg de catalisador 

enquanto que nos demais estudos os autores realizaram as reações utilizando 200 mg de 

catalisador. 

 

4.4.3 Estabilidade dos catalisadores 

 

Os testes catalíticos permitiram avaliar a conversão do reagente pelos catalisadores em 

função do tempo. As Figura 4.27 e Figura 4.28 apresentam as conversões de tolueno obtida 

para os catalisadores de 1Pt/OGR e 10Ni/OGR em função do tempo para as reações 

ocorrendo a 200, 300 e 400°C. 

A estabilidade do catalisador de platina foi avaliada para as três temperaturas de 

reação. Em 400°C foi possível perceber que os 170 primeiros minutos foram marcados por 

um período de estabilização e, passado este período, a conversão de tolueno se manteve 

próxima a 100% até o final do ensaio. Em relação ao ensaio realizado a 300°C, houve um 

decréscimo na conversão do tolueno nos 120 primeiros minutos e, após este período, assim 

como aconteceu para o ensaio a 400°C, a conversão se manteve estável ate o final do ensaio. 

Por fim, o ensaio a 200°C foi marcado por um aumento de conversão durante os primeiros 75 

min, seguido por um período de 250 min de estabilidade com conversões próximas a 30 % e 

após este período ele apresentou uma pequena redução na conversão atingindo valores 

próximos a 20% e então se manteve estável até o final da reação. 
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Figura 4.27 – Conversão de tolueno em função do tempo para o catalisador 1Pt/OGR 

 

 
Figura 4.28 – Conversão de tolueno em função do tempo para o catalisador 10Ni/OGR 

 

A estabilidade do catalisador de 10Ni/OGR também foi avaliada para as reações 

ocorrendo a diferentes temperaturas. Em relação à reação ocorrendo a 400°C, pôde-se 
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observar que os 100 primeiros minutos foram marcados por um decréscimo na conversão do 

tolueno e, passado este período, o perfil se manteve estável ate o final do ensaio. O perfil de 

temperatura a 300°C mostrou um comportamento bem parecido, a amostra apresentou um 

período de um aumento na conversão nos 100 primeiros minutos e passado este tempo, foi 

possível observar uma manutenção na porcentagem de conversão até o final da reação. Por 

fim, a avaliação a 200°C mostrou um comportamento bem estável durante o tempo avaliado. 

Por meio de uma avaliação conjunta dos dois catalisadores foi possível observar que 

em ambos os casos após um período de estabilização que variou aproximadamente entre 75 e 

170 min os catalisadores apresentaram uma conversão de tolueno constante até o final dos 

ensaios.  
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES  

 

5.1 Conclusões 

 

Com base nos resultados obtidos no capítulo anterior foi possível concluir que o 

emprego do método de Hummers seguido pelo processo conjunto de redução e expansão 

térmica possibilitou a obtenção do OGR com um rendimento final de 31%. Além disso, as 

caracterizações por DRX e FTIR permitiram acompanhar o progresso da síntese e confirmar a 

conversão do grafite nos produtos desejados; primeiramente o OG e por fim o OGR. 

A partir do FTIR foi possível verificar a inserção de grupos oxigenados na estrutura do 

OG além do fato destes grupos funcionais terem sido retirados durante a redução/expansão 

térmica do OG para a formação do OGR. Por meio do DRX foi possível concluir que o 

material final sintetizado possuiu características heterogêneas, isso significa que ele apresenta 

tanto a estrutura do grafite quanto do OGR. Adicionalmente, está técnica permitiu observar 

que a redução no número de camadas entre o grafite (63) e o OGR (2-3). 

Ainda em relação às mudanças estruturais do material, pode-se concluir que o 

processo de síntese interferiu significativamente neste parâmetro, pois houve um incremento 

de vinte e três vezes no valor de área específica. Por fim, foi possível concluir que a amostra 

apresentou maior estabilidade em atmosfera de nitrogênio porque nesta condição a perda 

significativa em massa se iniciou a uma temperatura mais elevada do que para a atmosfera de 

ar sintético. 

No que diz respeito aos catalisadores formados, o procedimento de impregnação 

úmida se mostrou uma técnica rápida e eficiente para a síntese de catalisadores suportados em 

OGR. 

A incorporação dos metais e o processo de calcinação utilizado alteraram a estrutura 

cristalina do material por meio do surgimento de picos referentes aos metais (níquel e platina) 

adicionados ao suporte. Adicionalmente, houve a redução da área específica do material, 

principalmente do catalisador de 1Pt/OGR que obteve uma área específica final de 31 m²/g 

enquanto o catalisador de 10Ni/OGR obteve uma área específica de 77 m²/g. As micrografias 

com EDS indicam que as partículas de níquel no catalisador 10Ni/OGR se dispersaram de 

maneira homogênea, enquanto as partículas de platina no catalisador 1Pt/OGR se 

aglomeraram.  
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Assim como foi apontado pelo OGR, os catalisadores contendo platina e níquel 

apresentaram maior estabilidade em atmosfera de nitrogênio, pois os valores nos quais as 

temperaturas começam a ter perda significativa em massa foi mais elevada. 

No que concerne à investigação do comportamento do tolueno na forma gasosa 

durante os testes catalíticos foi possível concluir que a concentração do reagente permaneceu 

constante durante a realização dos testes catalíticos, viabilizando assim a utilização do sistema 

proposto. 

Através dos testes catalíticos realizados foi possível concluir que o catalisador 

contendo platina apresentou uma remoção média de tolueno em torno de bem superior ao 

catalisador contendo níquel para as temperaturas mais elevadas (300 e 400°C). 

As análises de estabilidade dos catalisadores mostrou que, após um período que variou 

entre 75 e 170 min os catalisadores apresentaram um comportamento estável ao longo do 

tempo. 

 

5.2 Sugestões 

 

 Analisar as amostras por espectroscopia de florescência por Raios-X para avaliar para 

identificar os elementos presentes nas amostras, especialmente para o suporte 

formado. 

 Realizar a caracterização das amostras pela técnica de TPR para avaliar a interação 

entre os metais (níquel e platina) e o suporte. 
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7  ANEXO 

Anexo A – Ficha catalográfica utilizadas nas seções 4.2.1 e 4.3.1 
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Anexo B – Composição do espectro presente na Figura 4.20 
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Anexo C – Composição do catalisador 1Pt/OGR cujo ponto está representado na Figura 

4.21 
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Anexo D – Composição do espectro presente na Figura 4.23 
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Anexo E – Composição do ponto Spectrum 9 presente na Figura 4.23 

 

 


