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RESUMO 

 

Os compostos orgânicos voláteis (COVs) incluem principalmente alcanos, álcoois e 

aromáticos. Esses compostos são substâncias constituídas principalmente por carbono e 

hidrogênio, possuem elevada pressão de vapor (acima de 10 Pa a 25°C), baixa solubilidade em 

água e são facilmente vaporizados. Dentre os efeitos nocivos ao meio ambiente, os COVs são 

precursores do ozônio troposférico e do smog fotoquímico. Além disso, esses compostos 

expõem os seres humanos a doenças como câncer e problemas no trato respiratório. Os COVs 

são emitidos por fontes naturais e por fontes antropogênicas, sendo esta última composta 

principalmente pelas emissões veiculares, indústrias químicas e petroquímicas. O tolueno é um 

composto orgânico volátil encontrado em indústrias e produtos de uso doméstico, sendo um 

dos seis principais COVs identificados em grandes centros urbanos do mundo. Diversos 

métodos são estudados para reduzir ou eliminar os compostos orgânicos voláteis da atmosfera, 

como adsorção, absorção, separação por membranas e oxidação catalítica. A oxidação catalítica 

ganhou importância devido às vantagens frente aos demais métodos, pois possui baixo custo de 

operação, menor produção de poluentes secundários, menores temperaturas de oxidação e 

resultados satisfatórios na eliminação dos COVs. Dentre os catalisadores empregados na 

oxidação catalítica, os óxidos metálicos são uma alternativa economicamente viável quando 

comparada aos óxidos de metais nobres. Os óxidos mistos de manganês obtiveram resultados 

satisfatórios na oxidação de diversos COVs, sendo produzidos através do método de 

autocombustão que possibilita elevada área superficial, partículas nanométricas e pureza 

elevada. Este trabalho teve como objetivo avaliar a atividades dos óxidos com estrutura de 

espinélio do tipo AMn2O4 (A=Co, Cu e Ni) preparados pelo método de autocombustão 

utilizando ureia como combustível. As propriedades físico-químicas dos catalisadores 

sintetizados foram avaliadas por DRX, BET, FTIR e MEV. Foi possível avaliar as atividades 

catalíticas e propriedades dos espinélios sintetizados, e os catalisadores atingiram 100% da 

conversão de tolueno em CO2 a 300°C. Esta atividade catalítica foi atribuída ao possível efeito 

sinérgico entre o Mn3+ e as fases Ni2+, Co2+ e Cu2+ presentes nas estruturas dos óxidos.  

 

 

Palavras-chave: Óxidos mistos de manganês; autocombustão; estrutura espinélio; tolueno; 

oxidação catalítica. 
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ABSTRACT 

 

Volatile organic compounds (VOCs) are composed by carbon and hydrogen, and 

include alkanes, alcohols, and aromatics. These substances have high vapor pressures (above 

10 Pa at 25°C), low solubility in water and are easily vaporized.  VOCs are primary air 

pollutants, and its importance has grown due to the high toxicity to humans and the impacts to 

the environment. Among the harmful effects on the environment, VOCs are precursors of 

tropospheric ozone and photochemical smog. In addition, these compounds can cause human 

diseases such as cancer and respiratory problems. Volatile organic compounds are emitted by 

natural and anthropogenic sources, which are mainly composed by vehicle emissions, chemical 

and petrochemical industries. Toluene, a volatile organic compound found in industries and 

household products, is one of the six main VOCs found in world’s major urban centers. Several 

methods are studied to reduce and eliminate volatile organic compounds from the atmosphere, 

such as adsorption, absorption, membrane separation and catalytic oxidation. Catalytic 

oxidation has gained importance due to its advantages, as it has low operating cost, lower 

production of secondary pollutants, lower oxidation temperatures and satisfactory results in the 

elimination of VOCs. Among the catalysts used in catalytic oxidation, metal oxides are an 

economically viable alternative when compared to noble metal oxides. The mixed manganese 

oxides produced through the self-combustion method have reached good results in the oxidation 

of several VOCs, due to its high surface area, nanometric particles and high purity. Therefore, 

the objective of this study is to evaluate the catalytic activity of AMn2O4 (A=Co, Cu and Ni) 

prepared by the self-combustion method using urea as fuel. The physical-chemical properties 

of the synthesized catalysts were evaluated by DRX, BET, FTIR and SEM. It was possible to 

evaluate the catalytic activities and properties of the synthesized spinels, and the catalysts 

achieved 100% of the conversion of toluene to CO2 at 300 ° C. This catalytic activity was 

attributed to the possible synergistic effect between Mn3+ and the Ni2+, Co2+, Cu2+ phases 

present in the oxide structures. 

 

Keywords: Mixed manganese oxides, combustion, spinel structure, toluene e catalytic 

oxidation. 
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 

Os compostos orgânicos voláteis (COVs) incluem alcanos, álcoois e aromáticos, e são 

substâncias que possuem elevada pressão de vapor (acima de 10 Pa a 25°C), ponto de ebulição 

de 260°C a pressão atmosférica, baixa solubilidade em água, são facilmente vaporizados a 

temperatura ambiente e até 15 átomos de carbonos. Estes compostos são substâncias altamente 

tóxicas e poluentes, que participam de reações fotoquímicas ocorridas na atmosfera, gerando 

ozônio e outros oxidantes (EPA, 2014; KOPPMANN, 2007).  

Os compostos orgânicos voláteis são considerados poluentes primários, uma vez que 

após serem oxidados, formam os poluentes secundários, por exemplo, ozônio, nitrato de 

peroxiacetila, carbonilas, ácidos carboxílicos e aerossóis secundários (TAN, 2014; 

GROSJEAN, 1998). 

A formação de ozônio na troposfera é promovida pela presença de COVs, NOx e luz 

solar. A luz fornece a radiação ultravioleta que quebra ligações de moléculas estáveis e forma 

os radicais livres (HOx). Esses radicais livres, na presença de NOx, formam como produto final 

CO2 e H2O gasosa. Entretanto, existem produtos intermediários das reações de oxidação, como 

aldeídos, cetonas, monóxido de carbono, e ozônio como subprodutos (JENKIN; 

CLEMITHSHAW, 2000). 

Uma vez na atmosfera, esses compostos impactam não somente a qualidade do ar, mas 

também causam riscos à saúde humana (MARTINS, 2004). Dentre os problemas causados à 

saúde humana pode-se citar irritação da mucosa, problemas hematológicos, hepáticos, renais e 

neurológicos. Alguns destes compostos, como benzeno e outros aromáticos, são apontados 

como possíveis carcinogênicos (VILLA JUNIOR, 2006). Além disso, são responsáveis também 

por catalisar a degradação do ozônio estratosférico, efeito estufa e formação de ozônio 

troposférico (JUNQUEIRA et al., 2005).  

Segundo Aquino (2006), “estimativas globais indicam que aproximadamente 1,8 

bilhões de toneladas de COV são emitidos por ano na atmosfera, e a emissão de COVs 

biogênicos é em torno de 7 vezes maior que a emissão total de COV antropogênica” (AQUINO, 

2006). Complementar a este resultado, um estudo realizado pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (EPA) em 2014 identificou que, aproximadamente 74% dos 

COVs são oriundos de fontes naturais, enquanto 26% são oriundos de fontes antropogênicas 

(EPA, 2014). Atualmente, vários estudos têm sido realizados e reportados na literatura sobre a 

contribuição de várias fontes de emissão de COVs, com destaque para as fontes antropogênicas 
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(WEI WEI et al., 2014; WU et al., 2017; PICELI, LISBOA, 2018; FRANCISCO et al., 2016; 

ALVIM et al., 2011).  

O rápido desenvolvimento das cidades ao longo dos anos aumentou o número de fontes 

antropogênicas de poluição destes compostos orgânicos. Atualmente, as maiores fontes 

antropogênicas de emissão de COVs são indústrias de processos, como químicas e 

petroquímicas, e veículos de transporte terrestre (HUANG et al., 2009). As emissões por 

veículos correspondem a, aproximadamente, mais de 50% do total das emissões de compostos 

orgânicos voláteis (LANGFORD et al., 2010). Além destas fontes, contribuem também para o 

aumento da presença de COVs na atmosfera: a agricultura, a queima de solventes e resíduos 

depositados em aterros (HESTER; HARRISON, 1995; ALVIM et al., 2011). 

Uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo comparou os compostos orgânicos mais 

abundantes em São Paulo e em grandes centros urbanos do mundo e identificou isopentano, 

eteno, formaldeído, acetaldeído, butano, tolueno, 1-buteno, etano, pentano e propano como as 

10 espécies de COVs majoritariamente presentes na atmosfera (ALVIM et al.,2011).  

Uma das espécies de COV que tem se destacado é o tolueno, um dos constituintes da 

poluição atmosférica e largamente empregado em produtos de uso doméstico e industrial. Este 

composto é emitido, principalmente, por exaustão veicular, evaporação de combustíveis e 

solventes e indústrias químicas e petroquímicas. O tolueno aparece como um dos seis principais 

compostos mais abundantes em cidades como São Paulo, Cidade do México, Taiwan, Dallas, 

Seul e Londres. Além disso, ele é o quarto maior precursor de O3 na atmosfera (ALVIM et al., 

2011). Logo, devido ao grande impacto ambiental e à saúde humana, o desenvolvimento de um 

método para eliminação ou redução de COVs seria significativo, com importância ambiental e 

econômica (HUANG et al., 2015). 

Um dos métodos empregados para o controle dos COVs é a oxidação catalítica. Essa 

tecnologia é vantajosa, uma vez que possui menor temperatura de oxidação (250-500°C), uma 

produção reduzida de NOx e necessita baixa quantidade de energia para pré-aquecer o fluxo. 

Além disso, a oxidação catalítica é mais eficiente para a redução de baixas concentrações de 

contaminantes, inferiores a 1000 ppm (HOSSEINI et al., 2012). A oxidação catalítica consiste 

na reação química que tem como produtos CO2 e H2O.  

Diversos óxidos metálicos e metais nobres podem ser utilizados na oxidação catalítica. 

Entretanto, a utilização de metais nobres não é uma alternativa economicamente viável, e torna-

se necessário encontrar novos resultados com óxidos metálicos que apresentem vantagens 

ambientais e econômicas. Dessa forma, os óxidos mistos de manganês são uma alternativa, uma 
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vez que obtiveram resultados satisfatórios em aplicações catalíticas, tais como reações de 

oxidação e decomposição, e na combustão total de vários COVs (BASTOS et al., 2012).  

Dentre os métodos empregados na síntese destes óxidos, o de co-precipitação é o mais 

comum na literatura, seguido pelo de combustão (CASTAÑO et al., 2015). O último tem se 

destacado devido as boas propriedades texturais e à excelente dispersão e distribuição da fase 

ativa obtidas em tempos de síntese curtos quando comparados a outros métodos (PÉREZ et al., 

2011). Esta envolve uma reação exotérmica com a auto-ignição de uma solução aquosa 

contendo agentes oxidantes chamados precursores (representado por nitratos), e agentes 

redutores orgânicos que atuam como combustíveis, por exemplo, ureia, ácido cítrico, glicina 

(BADHURI et al., 1998). 

O método de combustão tem sido aplicado em pesquisas recentes devido ao fato de 

originar pós com elevada área específica, partículas nanométricas e de pureza elevada (LEAL 

et al., 2008). Além disso, este método é interessante, uma vez que possibilita a geração direta 

de óxidos mistos, menor tempo de síntese sem a necessidade de precursores para obter os óxidos 

com boa distribuição e dispersão nas fases ativas. A temperatura, a duração da síntese e os gases 

formados, CO2 e H2O, são alguns fatores que influenciam na pureza e cristalinidade dos 

catalisadores formados, assim como no crescimento das partículas e na área específica destas 

(CASTAÑO et al., 2015).  

Dentre os diversos catalisadores já descritos em literatura, no presente trabalho os 

catalisadores AMn2O4 (A= Co, Cu ou Ni) sintetizados pelo método de autocombustão terão 

especial foco, tal escolha está relacionada à boa atividade catalítica e às promissoras aplicações 

quando sintetizados sob estrutura de espinélio (CASTAÑO et al., 2015; MORAES, 2018). O 

destaque para o formato de espinélio é devido às suas características como alta resistência 

térmica, propriedades catalíticas específicas e alta eficiência catalítica (HOSSEINI et al., 2012; 

CASTAÑO et al., 2015; SALKER; GURAV, 2000; MORAES, 2018). Segundo Hosseini et al. 

(2012), após sintetizar diversos óxidos de manganês (AMn2O4, A= Co, Cu ou Ni) pelo método 

da autocombustão em solução gel e avaliar suas respectivas atividades para oxidação catalítica 

de tolueno e 2-propanol, definiu-se que o catalisador de Ni obteve melhor desempenho na 

oxidação catalítica dos COVs. 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é sintetizar óxidos mistos de manganês 

AMn2O4 (A= Co, Ni, Cu) do tipo espinélio através do método de autocombustão, utilizando o 

agente redutor ureia como combustível. Após isso, os catalisadores sintetizados serão 

caracterizados com técnicas como adsorção/dessorção de N2, DRX, FTIR, MEV e avaliadas 
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suas atividades catalíticas na oxidação do tolueno, a fim de identificar aqueles com melhor 

desempenho.  
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Capítulo 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 – Poluição do Ar 

 

 O ar é composto por nitrogênio (78,08%), oxigênio (20,95%), argônio (0,93%), dióxido 

de carbono (0,0314%) e outros gases. O ar é essencial para a vida na Terra, principalmente para 

os seres humanos, os quais consomem 20 kg de ar por dia. A Revolução Industrial é considerada 

um importante marco na intensificação dos problemas ambientais relativos à poluição do ar, 

isso porque os países se desenvolveram rapidamente e os padrões de produção e consumo se 

intensificaram, assim como a busca da sociedade por velocidade e conforto. No início, o estudo 

da poluição era voltado para as áreas ao redor de indústrias, como queima de carvão e refinarias 

químicas. Em geral, alguns estudos sobre a poluição do ar também traziam relatos de doenças 

em humanos e aumento das doenças crônicas (TAN, 2014). 

Após a metade do século XX, quando as economias industrializadas se recuperaram 

rapidamente da 2ª Guerra Mundial, muitas regiões urbanas sem indústrias também começaram 

a reportar altos níveis de smog fotoquímico e óxidos de nitrogênio no ar. Nesse período, foram 

identificados os impactos das atividades humanas para a natureza e para a saúde pública. Os 

impactos gerados foram poluição do ar, água, solo pelos subprodutos da atividade industrial e 

a perda permanente de espécies da flora e fauna do planeta (TAN, 2014).  

A emissão de poluentes é também uma consequência da produção e consumo de energia. 

O aumento da população mundial demanda mais energia para manter os padrões de vida, e em 

países desenvolvidos esse consumo é ainda maior do que em países subdesenvolvidos. Estima-

se que de 2004 a 2030 o consumo de energia deve aumentar em 57%, e que os países 

desenvolvidos serão responsáveis por 95% desse aumento (TAN, 2014; BARBIERI, 2016). 

Apesar de diversas energias alternativas serem estudadas e estarem em desenvolvimento, os 

combustíveis fósseis continuam como a principal fonte de energia atualmente, o que indica que 

as emissões de poluentes irão continuar ao longo dos próximos anos. Adicionalmente, as 

emissões desses compostos são dependentes de fatores como propriedades do combustível, do 

processo de combustão e tratamento dos gases de downstream. 

Há muitos sinais de que a Terra se encontra nos limites da sua capacidade para suportar 

as espécies vivas, por exemplo, a redução da camada de ozônio e as mudanças climáticas 

decorrentes da intensificação das emissões de gases do efeito estufa. A produção e consumo 

atuais fazem com que as atividades humanas gerem resíduos que não podem ser absorvidos 

pelo próprio meio ambiente. A geração de resíduos é denominada poluição, que é o ato ou efeito 
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de poluir, e o poluente é o objeto que polui. De acordo com Barbieri (2016), poluente são 

materiais ou energia que produzem algum efeito indesejável devido às suas propriedades físico-

químicas, às quantidades despejadas e à capacidade de assimilação pelo meio ambiente. 

A poluição pode ser vista sob diferentes aspectos e classificada de acordo com alguns 

critérios, por exemplo, fonte da poluição, meio receptor e impacto sobre o meio ambiente. 

Dentre estes critérios encontra-se a caracterização da fonte da poluição. O poluente pode ser 

emitido por fontes naturais ou por fontes antropogênicas. Entretanto, a maior preocupação 

ambiental está diretamente ligada à emissão por fontes antropogênicas. Agropecuária, 

mineração, transportes, siderurgia, indústria moveleira, têxtil, petroquímica são alguns dos 

setores de atividade humana que produzem poluentes decorrentes dos insumos e processo de 

produção individuais, como pode ser visualizado na Tabela 1 (KAMAL et al., 2016; 

BARBIERI, 2016). 

 

Tabela 1 - Emissões de poluentes por fontes antropogênicas 

Setor Poluentes 

Agropecuária 

Metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), compostos orgânicos voláteis 

(COV), poluentes orgânicos persistentes (POPs), metais pesados, 

embalagens de agrotóxicos, fertilizantes não aproveitados, materiais 

particulados 

Mineração 

CO2, monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de 

enxofre (SOx), metais pesados, águas residuais, resíduos sólidos, ruídos, 

vibração 

Siderurgia 
Dióxido de enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio (NO2), CO, COV, DBO, 

materiais particulados, escórias e lodos de tratamento de efluentes, ruídos 

Metais não 

ferrosos 

SO2, CO, materiais particulados, DBO, lodos de tratamento de efluentes, 

ruído 

Usinas 

termoelétricas 

CO, CO2, CH4, NOx, SO2, materiais particulados, lodos 
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Refinaria de 

petróleo 

SO2, NO2, CO, COV, DBO, DQO, materiais particulados, derramamentos, 

ruídos 

Transportes 
CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarbonetos, materiais particulados, 

derramamentos, ruídos 

 

As fontes antropogênicas estão relacionadas, principalmente, a produção e combustão 

de diferentes combustíveis. Pesquisas mostram que as atividades humanas são responsáveis 

pelo aumento do ozônio troposférico e gases de efeito estufa nos últimos anos. 

Aproximadamente 95% dos óxidos de nitrogênio (NOx) emitidos são oriundos da queima de 

combustíveis fósseis em plantas de energia, casas e indústrias (TAN, 2014; LIN et al., 2014). 

Além da classificação sobre a origem da poluição (natural ou antropogênica), as fontes 

de poluição também são classificadas como pontuais ou difusas. As pontuais são fontes fixas 

ou móveis que podem ser identificadas, como hospitais, indústrias, veículos. Enquanto as fontes 

difusas não são facilmente identificadas, pois os poluentes não advêm de um ponto específico, 

por exemplo, partículas de fertilizantes agrícolas carregadas pelas chuvas (LIN et al., 2011). 

Os componentes da poluição do ar possuem efeitos tóxicos para os seres humanos e para 

o meio ambiente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a baixa qualidade 

do ar é responsável por 1 em cada 8 mortes no mundo. Na China, o nevoeiro causado por 

poluição mata 1,2 milhões de pessoas por ano (WHO, 2018). Os poluentes entram no corpo 

humano por inalação, ingestão ou absorção. Após penetrarem no corpo humano, esses poluentes 

podem sofrer reações químicas que geram compostos tóxicos para o corpo e causam problemas 

como náusea, dor de cabeça, irritação da pele e do trato respiratório, doenças cardíacas, 

bronquites, pneumonias e doenças crônicas como o câncer (TAN, 2014; PICELI; LISBOA, 

2018; WHO, 2018) 

Além dos efeitos nocivos aos seres humanos, a poluição do ar também afeta a água, 

vegetação, clima e solo. Algumas das consequências desses poluentes são baixa visibilidade, 

chuva ácida e aquecimento global. 

 

2.2 – Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) 

 

 Existem dois tipos de poluentes do ar: os primários e os secundários. Os poluentes 

primários são emitidos diretamente de uma fonte na atmosfera. Como exemplos desses 
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compostos, tem-se matéria particulada, dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx), 

hidrocarbonetos (HC), compostos orgânicos voláteis (COVs), monóxido de carbono (CO) e 

amônia (NH3). Já os secundários são aqueles produzidos a partir de reações químicas entre um 

poluente primário ou mais com constituintes da atmosfera. Exemplos desses compostos são 

ozônio troposférico, smog fotoquímico, ácido misto, formaldeído (GROSJEAN, 1998; TAN, 

2014; KOPMANN, 2007).  

Dentre os poluentes primários, os compostos orgânicos voláteis ganharam destaque 

devido à presença em diversas fontes antropogênicas, à toxicidade aos seres humanos e ao meio 

ambiente. Os COVs são constituídos principalmente por carbono, hidrogênio e evaporam 

rapidamente. Esses compostos incluem alcanos, álcoois e aromáticos, e são substâncias que 

possuem elevada pressão de vapor (acima de 10 Pa a 25°C), ponto de ebulição de 260°C a 

pressão atmosférica, baixa solubilidade em água, são facilmente vaporizados a temperatura 

ambiente e até 15 átomos de carbonos (KOPMANN, 2007; EPA, 2014; HE; CHENG et al., 

2019).  

Os COVs são substâncias altamente tóxicas e poluentes, que participam de reações 

fotoquímicas ocorridas na atmosfera, gerando ozônio, nitrato de peroxiacetila, carbonilas, 

ácidos carboxílicos e aerossóis secundários (HUI et al., 2020; HE et al., 2019; GROSJEAN, 

1998; WU et al., 2017). Na Figura 1 é possível visualizar os principais efeitos causados pela 

presença de COVs na atmosfera. 

 

 

Figura 1 - Efeitos dos COVs na atmosfera  

Adaptado de Koppmann, Ralf; Williams, Jonathan (2007)                 
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A formação de ozônio na troposfera é promovida pela presença de COVs, NOx e luz 

solar (MOGHANI et al., 2018; FRANCISCO et al., 2016). Os COVs iniciam uma série de 

reações fotoquímicas conhecida como mecanismo do smog fotoquímico (Figura 2). A luz 

fornece a radiação ultravioleta que quebra ligações de moléculas estáveis e forma os radicais 

livres (HOx). Esses radicais livres, na presença de NOx, formam como produto final CO2 e H2O 

gasosa. Entretanto, existem produtos intermediários das reações de oxidação, como aldeídos, 

cetonas, monóxido de carbono, e ozônio como subproduto (KANSAL, 2009; JENKIN; 

CLEMITHSHAW, 2000).  

 

Figura 2 - Mecanismo de formação do smog fotoquímico (adaptada de Clemitshaw & Jenkin 

2000) 

  

Primeiro, ocorre a interação entre o radical OH e o hidrocarboneto, formando assim o 

radical do grupo alquila. Em seguida, esse radical reage com o oxigênio presente na atmosfera 

que reage com o óxido nitrogenado, formando o NOx.  Os raios solares (hv) que incidem sobre 

o NOx levam a formação da molécula de O, que na presença de oxigênio forma o ozônio 

(KANSAL, 2009). As Equações 1-5 podem ocorrer na formação do ozônio troposférico:  

 

𝑅𝐻 + 𝑂𝐻 → 𝑅 +  𝐻2 𝑂                 (1) 

𝑅 +  𝑂2 → 𝑅𝑂2                                 (2) 

𝑅𝑂2 + 𝑁𝑂 → 𝑁𝑂2 + 𝑅𝑂                (3) 

𝑁𝑂2 + ℎ𝜐 → 𝑁𝑂 + 𝑂                    (4) 

𝑂2 + 𝑂 + 𝑀 → 𝑂3 + 𝑀                  (5) 

Onde: M = molécula; R = grupo alquil; ℎ𝜐 = fóton de energia. 

Grande parte destes gases emitidos na atmosfera possui um tempo de vida curto, pois 

são destruídos nas reações de oxidação de moléculas orgânicas, em presença de óxidos de 
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nitrogênio e em presença de luz solar. Essas reações ocorrem na presença de radicais livres, 

uma vez que estes são altamente reativos. Os COVs reagem principalmente com OH, NO3 e O3. 

Na Tabela 2 pode ser observado o tempo de vida destes compostos na atmosfera (AQUINO, 

2006). 

 

Tabela 2 - Tempo de vida estimado dos compostos orgânicos voláteis na atmosfera 

COVs Tempo de Vida em função da reação com: 

 OHa O3
b NO3

c 

Butano 5,7 dias  2,8 anos 

Propeno 6,6 horas  4,9 dias 

Benzeno 12 dias 1,6 dias  

Tolueno 2,4 dias  1,9 anos 

m-Xileno 7,4 horas  200 dias 

Formaldeído 1,5 dias  80 dias 

Acetaldeído 11 horas  17 dias 

Acetona 66 dias   

Isopreno 1,7 horas 1,3 dias 0,8 horas 

α-Pineno 3,4 horas 4,6 horas 2,0 horas 

β-Pineno 2,3 horas 1,1 dias 4,9 horas 

Canfeno 3,5 horas 18 dias 1,5 dias 

2-Careno 2,3 horas 1,7 horas 36 minutos 

3-Careno 2,1 horas 10 horas 1,1 horas 

δ-Limoneno 1,1 horas 1,9 horas 53 minutos 

Terpinolene 49 minutos 17 minutos 7 minutos 

aConcentração de OH = 1,5.106 moléculas .cm-3 (0,06 ppt) 
bConcentração Média de 24 horas de O3=7.1011 moléculas.cm-3 
cConcentração Média de 12 horas de NO3=2,4.107 moléculas.cm-3 

FONTE: SEINFELD AND PANDIS, 1998. 
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Segundo Aquino (2006), “estimativas globais indicam que aproximadamente 1,8 

bilhões de toneladas de COV são emitidos por ano na atmosfera, e a emissão de COVs 

biogênicos é em torno de 7 vezes maior que a emissão total de COV antropogênicas”. De modo 

complementar a este resultado, um estudo realizado pela Agência de Proteção Ambiental nos 

Estados Unidos em 2011 identificou que, aproximadamente 74% dos COVs são oriundos de 

fontes naturais, enquanto 26% são oriundos de fontes antropogênicas (EPA, 2014).  

Recentemente, vários estudos têm sido realizados e reportados na literatura sobre a 

contribuição de várias fontes de emissão de COV. O rápido desenvolvimento das cidades ao 

longo dos anos aumentou o número de fontes antropogênicas de poluição destes compostos 

orgânicos. Atualmente, as maiores fontes antropogênicas de emissão de COVs são indústrias 

de processos, como químicas e petroquímicas, evaporação de solventes e veículos de transporte 

terrestre. As emissões por veículos correspondem a, aproximadamente, mais de 50% do total 

das emissões de compostos orgânicos voláteis (KANSAL, 2009; LIN et al., 2011). Um estudo 

realizado por Wei Wei et al. (2014) apresentou os 56 principais compostos orgânicos voláteis 

emitidos na área externa e nos processos de uma refinaria de petróleo em Beijing na China, e 

apresentou a previsão de que as indústrias seriam a segunda maior fonte de emissões de COVs 

na China em 2020. 

Além dessas fontes, contribuem também para o aumento da presença de COVs na 

atmosfera: a agricultura, resíduos depositados em aterros sanitários, estações de energia 

movidas a carvão, produção de alimentos e bebidas, produtos domésticos e materiais de 

construção (KANSAL, 2009; RAMAN; KIM et al., 2014). Como exemplo das emissões de 

COVs na agricultura, o estado de São Paulo possui, aproximadamente, 51,7% da área cultivada 

em cana-de-açúcar. As atividades relacionadas à cultura desse produto demonstram que 

benzeno, tolueno, etilbenzeno e d-limoneno tiveram altas concentrações. Além disso, após a 

queima do ambiente rural, os COVs mais abundantes foram tolueno (16%), 1,24,-

trimetilbenzeno (15%) e p,m,xileno (10%) (FRANCISCO et al., 2016). 

Entre os COVs emitidos na atmosfera, os que são encontrados em maior abundância 

nos centros urbanos são: eteno, acetileno, 1-buteno, n-buteno, propano, propeno, isopentano, i-

pentano, n-pentano, tolueno, etilbenzeno, m e p xilenos, etano, benzeno, n-heptano, tolueno e 

n-octano (KANSAL, 2009). Uma pesquisa realizada na cidade de São Paulo comparou os 

compostos orgânicos mais abundantes em São Paulo e em grandes centros urbanos do mundo 

e identificou isopentano, eteno, formaldeído, acetaldeído, butano, tolueno, 1-buteno, etano, 
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pentano e propano como as 10 espécies de COVs majoritariamente presentes na atmosfera 

(ALVIM et al., 2011).  

Apesar da vasta literatura sobre poluição do ar externo pelos COVs, muitos estudos 

recentes ganharam destaque ao apresentarem os compostos orgânicos voláteis conhecidos como 

BTEX em ambientes internos. A sigla BTEX representa os compostos benzeno, tolueno, etil 

benzeno e xilenos, os quais são encontrados em muitos produtos de uso doméstico e que mesmo 

em concentrações baixas, na ordem de parte por bilhão, podem causar danos à saúde humana. 

Os poluentes BTEX presentes no ambiente interno são oriundos, por exemplo, da garagem de 

carros anexadas às residências, reformas e construções, uso de removedor de tintas, produtos 

de limpeza, esmaltes e fragrâncias. Porém a principal fonte desses compostos são os produtos 

aerossóis, como inseticidas, desodorantes, fixador de cabelos, umectantes, contribuindo assim 

para a poluição em ambienes fechados (RAHMAN; KIM et al., 2014). Dessa forma, os COVs 

presentes como ingredientes ativos ou fragrâncias de produtos limpeza ou produtos aerossóis 

podem reagir com o ozônio troposférico, formando formaldeído e partículas finas de poluentes 

secundários (PICELI; LISBOA, 2018).  

Esses compostos orgânicos quando liberados no ar tanto na forma volátil (fase gasosa) 

quanto na forma líquida ou sólida (particulado) expõem os seres humanos a riscos de saúde 

como câncer, intoxicação e doenças no trato respiratório (RAMAN; KIM et al., 2014; PICELI; 

LISBOA, 2018; SUN et al., 2011; ALVIM et al., 2011).  

2.2.1 – O Tolueno 

Atualmente, uma das espécies de COVs que tem se destacado é o tolueno, um dos 

constituintes da poluição atmosférica e largamente empregado em produtos de uso doméstico 

e industrial (HE et al., 2019; PICELI; LISBOA, 2018). O tolueno possui fórmula molecular 

C7H8 e trata-se de um líquido incolor com odor aromático (semelhante ao benzeno), pouco 

solúvel em água (573-587 mg/L a 25°C), nas condições normais de temperatura e pressão 

(CNTP) (PETROBRÁS, 2015). 

Este composto é emitido, principalmente, por exaustão veicular, evaporação de 

combustíveis, solventes, petroquímicas e queima de material orgânico (ALVIM et al., 2011). 

Já no ambiente interno, esse composto é encontrado em produtos aerossóis, produtos de limpeza 

doméstico, revestimentos e pinturas, tintas para impressora, solventes e esmaltes (HOSSEINI 

et al., 2012; RAHMAN; KIM et al., 2014).  
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O tolueno aparece como um dos seis principais compostos mais abundantes em cidades 

como São Paulo, Cidade do México, Taiwan, Dallas, Seul e Londres. Outro estudo da qualidade 

do ar em 39 cidades dos Estados Unidos, o tolueno foi o terceiro composto mais abundante na 

atmosfera dessas cidades, com uma concentração de 33,8 ppb (ALVIM et al., 2011; KANSAL, 

2009). Além disso, ele é o quarto maior percursor de O3 na atmosfera (ALVIM et al., 2011). 

Isso se deve principalmente ao alto potencial de criação de ozônio fotoquímico (YE et al., 

2018). 

Conforme o número de átomos de carbono aumenta na cadeia de hidrocarbonetos, a 

meia-vida do hidrocarboneto no ar diminui, mas sua reatividade e capacidade de produzir 

ozônio aumenta. O tolueno encontra-se na classe de reatividade III com radicais OH, reação 

que leva a formação de ozônio. A reatividade do tolueno encontra-se entre 100 e 1000, enquanto 

a meia-vida do composto na atmosfera é de 2,4 a 24h (KANSAL, 2009; WU et al., 2017). 

Muitos dos compostos orgânicos voláteis são considerados cancerígenos, por exemplo, 

o benzeno. Apesar do tolueno não ter sido comprovado como cancerígeno, ele possui uma alta 

toxicidade para os seres humanos, podendo causar desde efeitos mais brandos como náusea, 

irritação do trato respiratório até confusão mental, perda de memória, perda da visão e câncer. 

De acordo com Huang et al. (2015), quando absorvido pelo corpo humano esse composto é 

encontrado em concentrações até 80 vezes maiores nos tecidos gordurosos do que no sangue. 

Esses tecidos incluem o cérebro e tecidos nervosos, de modo que o tolueno atua como depressor 

do sistema nervoso central (SNC) (FORSTER et al., 1994). Além dos danos ao SNC, estudos 

com trabalhadores expostos a altas concentrações de tolueno e ruído comprovaram a ligação 

entre esse composto e as deficiências ou perda do sistema auditivo (AUGUSTO et al., 2012; 

PEREIRA, 2008). 

Visando a diminuição das emissões destes compostos, diversas legislações foram 

desenvolvidas e aplicadas em diferentes países do mundo. A legislação européia “European 

Directive 94/95/EC”, estabelece a instalação de um sistema de controle das emissões quando 

houver carregamento de combustíveis em trens, caminhões e meios marítimos. Tal regra aplica-

se para cargas superiores a 150.000 toneladas de gasolina por ano (HINWOOD et al., 2007; 

DOMINGUEZ-TAYLOR et al., 2006). O limite de taxa de emissão de compostos orgânicos 

voláteis totais aprovados pelos europeus é de 35 g de COV por m3 de gasolina abastecida. 

Analogamente, a EPA estabeleceu um limite de emissão de 10 g de COV por m3. O padrão 

Alemão – TA Luft, a mais rigorosa legislação conhecida para emissão de gasolina, foi 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA    14 

 

 

estabelecido com limite de 150 mg de COV (excluindo o metano) por m3 de produto carregado 

(GUENTHER et al., 1995) 

No Brasil, a Resolução CONAMA nº 491/2018 estabelece os padrões nacionais de 

qualidade do ar. De acordo com essa resolução, os padrões nacionais de qualidade do ar são 

divididos em duas categorias padrões de qualidade do ar intermediários e final. Esse padrão é 

aplicável para material particulado (PM), partículas totais em suspensão (PTS), ozônio (O3), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrogênio (NO2) e chumbo (Pb). A Tabela 3 apresenta 

os padrões de qualidade do ar regulamentados pela Resolução CONAMA nº 491 de 19/11/2018. 

Os padrões máximos de concentração não devem ser excedidos mais de uma vez ao ano. 

Observa-se que no Brasil não há limites de emissões para os compostos orgânicos voláteis. 

 

Tabela 3 - Padrões de qualidade do ar no Brasil - Resolução n° 491 do CONAMA 

19/11/2018 

Poluente Atmosférico 
Período de 

Referência 

PI-1 PI-2 PI-3 PF 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 ppm 

Material Particulado – MP10 
24 horas 120 100 75 50 - 

Anual1 40 35 30 20 - 

Material Particulado – MP2,5 
24 horas 60 50 37 25 - 

Anual1 20 17 15 10 - 

Dióxido de Enxofre – SO2 
24 horas 125 50 30 20 - 

Anual1 40 30 20 - - 

Dióxido de Nitrogênio – NO2 
1 hora2 260 240 220 200 - 

Anual1 60 50 45 40 - 

Ozônio – O3 8 horas3 140 130 120 100 - 

Fumaça 
24 horas 120 100 75 50 - 

Anual1 40 35 30 20 - 

Monóxido de Carbono – CO 8 horas3 - - - - 9 

24 horas - - - 240 - 
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Partículas Totais em Suspensão – 

PTS 
Anual4 - - - 80 - 

Chumbo – Pb5 Anual1 - - - 0,5 - 

1Média aritmética anual 
2 Média horária 
3Máxima média móvel obtida no dia 
4Média geométrica anual 
5Medido nas partículas totais em suspensão 

 

Além da Resolução do CONAMA, o Ministério da Economia (Secretaria de Trabalho) 

estabelece, através da Norma Regulamentadora NR-15 para atividades insalubres, os limites 

aceitáveis para exposição do trabalhor a diversas substâncias químicas. A NR-15 define como 

Limite de Tolerância “a concentração ou a intensidade máxima ou mínima, relacionada com a 

natureza e o tempo de exposição que não causará dano à saúde do trabalhador, durante sua vida 

laboral”. Dentre os compostos listados pela norma, encontram-se os hidrocarbonetos, 

compostos de carbono e o benzeno. Para os compostos tolueno, etilbenzeno e xilenos, foram 

estabelecidos limites de tolerância de 78 ppm durante uma jornada de trabalho de 8 horas 

(PICELI; LISBOA, 2018). 

Entretanto, como os efeitos dos compostos orgânicos voláteis são tóxicos para seres 

humanos e degradantes para o meio ambiente, alternativas de processos para a redução ou 

eliminação dos COVs são fundamentais de serem desenvolvidas e aplicadas. 

2.3 – Oxidação Catalítica dos COVs  

Devido as características poluentes e tóxicas dos compostos orgânicos voláteis, diversos 

métodos para reduzir ou até mesmo eliminar as emissões desses compostos na atmosfera foram 

realizados. Os métodos estudados podem ser divididos em dois grupos: destruição e 

recuperação dos COVs.  

Como exemplos de métodos baseados em recuperação são a adsorção, absorção, 

separação por membranas e condensação. Já os métodos baseados em destruição de COVs 

consistem em convertê-los em gás carbônico e água, os quais são produtos menos agressivos 

ao meio ambiente quando comparados aos compostos orgânicos voláteis. A eliminação ocorre 

através de oxidações catalíticas, biológicas e térmicas. Apesar das diversas técnicas existentes, 

cada tecnologia possui uma limitação diferente quanto à aplicação e resultado. A Tabela 4 
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compara as vantagens e desvantagens de cada uma das técnicas de eliminação e recuperação 

dos COVs (KAMAL et al., 2016). 
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Tabela 4 - Vantagens e Desvantagens dos Métodos de Tratamento de COVs 

Técnica Aplicação Vantagens/ Desvantagens 

Adsorção 

COVs muito 

diluídos na corrente 

de gás 

Econômico em COVs diluídos em 

correntes; alto custo dos adsorventes; 

necessidade de regenerar os adsorventes; 

regeneração de adsorventes pode levar a 

formação de poluentes secundários 

Absorção 

Correntes com altas 

concentrações de 

COVs; compostos 

solúveis em água 

Deposição dos COVs; quantidade de 

solvente necessário 

Condensação 

Sistemas com 

pressões altas ou 

baixas 

temperaturas 

Alto gasto energético; limitada a solventes 

com facilidade para evaporação; gasto de 

líquidos refrigeradores 

Separação por 

Membranas 

Correntes com 

concentração entre 

20-25% do LFL 

Alto custo na filtração das membranas; alto 

custo de operação e manutenção 

Oxidação Térmica 

Correntes com 

concentrações entre 

20-25% do LFL 

Alto custo para instalação; alta produção 

de NOx, o que leva a necessidade de 

tratamento posterior da corrente; necessita 

altas temperaturas e pressões 

Flaring 

Correntes com 

concentrações de 

COVs abaixo do 

UFL; refinarias de 

gás e petróleo 

Poluição sonora devido a injeção de ar; 

pode gerar produtos tóxicos e poluentes na 

queima 

Oxidação 

Catalítica 

Correntes devem 

ter uma 

concentração de 

COVs máxima de 

25% do limite 

inferior explosivo 

O método pode ser aplicado a 99% dos 

COVs a altas temperaturas >1000°C; 

materiais resistentes necessários para 

suportar as altas temperaturas; baixo custo 

de operação; produtos indesejáveis, como 

CO, podem ser obtidos devido a 

combustão incompleta 
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Dentre as alternativas existentes, a oxidação catalítica se destaca devido à variedade de 

aplicações, baixo custo de operação e, em geral, não leva a produção de poluentes secundários.  

A oxidação catalítica consiste na reação química que tem como produtos CO2 e H2O. A 

Equação 6 representa a reação de combustão completa dos compostos orgânicos voláteis.  

𝐶𝑥𝐻𝑦 + (𝑥 +  
1

4
𝑦) 𝑂2 → 𝑥𝐶𝑂2 +

𝑦

2
𝐻2𝑂              (6) 

Essa tecnologia possui vantagens quando comparada as demais para o tratamento de 

compostos orgânicos voláteis. Isso porque possui menor temperatura de oxidação (250-500°C), 

menor formação de dioxinas e produtos nocivos, produção reduzida de NOx, menor quantidade 

de combustível empregada para correntes diluídas e moderadas (< 1% de COV) e necessita 

baixa quantidade de energia para pré-aquecer o fluxo. Além disso, a oxidação catalítica é mais 

eficiente para a redução de baixas concentrações de contaminantes, inferiores a 1000 ppm 

(LIOTTA, 2010). Essa última característica permite que a oxidação catalítica seja empregada 

em finais de tubulações para controle dos COVs (KAMAL et al., 2016). 

Porém, apesar dos aspectos positivos, a oxidação catalítica ainda enfrenta alguns 

desafios. Para a combustão completa dos COVs ocorrer, são necessárias baixas concentrações 

de COVs e excesso de oxigênio. Altas temperaturas podem levar a explosão e formação de 

NOx. Dessa forma, o ideal é que a oxidação catalítica ocorra à baixas temperaturas. 

Na literatura é possível encontrar diversos estudos que avaliam o desempenho dos 

catalisadores frente a uma corrente com diferentes concentrações de COVs. A presença de 

outras moléculas pode levar a inibição da destruição de COVs, competição de espécies pelo 

sítio ativo e diminuição das taxas de oxidação catalítica. Um esquema da oxidação catalítica do 

tolueno pode ser observado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Reação de oxidação catalítica do tolueno na presença de catalisador 
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Nesse contexto das características da oxidação catalítica, a escolha do catalisador 

empregado para a conversão dos compostos orgânicos voláteis em gás carbônico e água é 

fundamental para atingir resultados promissores. A eleição do melhor catalisador deve levar em 

consideração fatores como tipo de COV a ser tratado, propriedades dos metais e suportes, 

parâmetros como temperatura e pressão da reação, especificidade das moléculas, tendências de 

envenenamento e inibição, entre outros. Dessa forma, os catalisadores atingem alta atividade 

catalítica e estabilidade, imprescindíveis para a oxidação dos compostos orgânicos voláteis 

(LIOTTA, 2010). 

A desativação dos catalisadores durante a oxidação catalítica é um efeito indesejado e 

pode ser evitado de acordo com o tipo de catalisador escolhido. Durante a reação, os 

catalisadores estão expostos a diferentes tipos de desativação, como: coqueamento ou bloqueio, 

envenenamento, reações vapor-sólido ou sólido-sólido, degradação térmica, formação de 

composto gasoso e sinterização (LIU et al., 2020) 

O envenenamento é a perda de sítios ativos devido à quimissorção de impurezas no 

catalisador. Como as impurezas possuem um coeficiente de adsorção maior que o do reagente, 

o envenenamento pode limitar o acesso dos reagentes aos sítios ativos. A formação de coque é 

resultado de reações paralelas que ocorrem na superfície do catalisador e formam produtos 

carbonáceos que desativam o catalisador tanto cobrindo a superfície ou bloqueando os poros. 

A sinterização é a mudança estrutural que impede que os sítios ativos adsorvam os reagentes, 

causando a desativação do catalisador (LIU et al., 2016).  

Além desses processos, intermediários produzidos durante a oxidação catalítica podem 

levar à desativação do catalisador. Por exemplo, compostos orgânicos ácidos são a maior fonte 

de desativação de catalisadores. A água, encontrada na maior parte dos gases de exaustão e nas 

reações de oxidação, também é responsável por desativar catalisadores, pois pode ocupar os 

sítios ativos e centros de adsorção. Por outro lado, a água pode ajudar na remoção de compostos 

de cloro em reações de COVs clorados (LUO et al., 2018). 

A reação de oxidação catalítica dos compostos orgânicos voláteis pode ocorrer através 

de 3 mecanismos catalíticos (SANTOS et al., 2010; KAMAL et al., 2016): (i) Mars-van-

Krevelen (MVK); (ii) Langmuir-Hinshelwood (L-H) e (iii) Eley-Rideal (E-R). 

O mecanismo Mars-van-Krevelen, abreviado por MVK, assume que a reação ocorre 

entre o COV adsorvido e o oxigênio do catalisador (SONG et al, 2001). Nesse sentido, a taxa 

de reação pode ser descrita pela Equação 7: 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA    20 

 

 

−𝑟𝐶𝑂𝑉 =
𝑘𝑂2

𝑘𝐶𝑂𝑉𝑃𝐶𝑂𝑉𝑃𝑂2

𝛾𝑘𝐶𝑂𝑉𝑃𝐶𝑂𝑉 + 𝑘𝑂2
𝑃𝑂2

                    (7) 

 

Onde, -rCOV: taxa de reação (mol/m3/s);  

PCOV = pressão parcial dos COVs;  

PO2 = pressão parcial do oxigênio;  

kCOV = constante de taxa de oxidação dos COVs;  

kO2 = constante de velocidade de reoxidação do catalisador;  

γ = coeficiente estequiométrico do oxigênio na oxidação. 

 

O mecanismo de Langmuir-Hinshelwood (L-H), afirma que a reação ocorre entre o 

COV adsorvido na superfície do catalisador e o oxigênio adsorvido na superfície do catalisador. 

Adicionalmente, o mecanismo de Langmuir-Hinshelwood pode ser classificado em simples ou 

duplo. No mecanismo simples, os compostos COV e O2 adsorvem em sítios similares. Dessa 

forma, a taxa de reação pode ser descrita pela Equação 8 (EVERAERT e BAEYENS, 2004): 

−𝑟𝐶𝑂𝑉 =
𝑘𝐾𝑂2

𝐾𝐶𝑂𝑉𝑃𝐶𝑂𝑉𝑃𝑂2

(1 + 𝐾𝐶𝑂𝑉𝑃𝐶𝑂𝑉 + 𝐾𝑂2
𝑃𝑂2

)2
                 (8) 

 

Onde k é a velocidade específica de reação, KO2 é a constante de equilíbrio para a 

adsorção de oxigênio e KCOV é a constante de equilíbrio para a adsorção do composto orgânico 

volátil. 

No mecanismo de Langmuir-Hinshelwood duplo, os COVs e o O2 adsorvem em dois 

diferentes sítios. Dessa forma, a taxa de reação pode ser descrita pela Equação 9 (EVERAERT 

e BAEYENS, 2004). 

−𝑟𝐶𝑂𝑉 =
𝑘𝐾𝑂2

𝐾𝐶𝑂𝑉𝑃𝐶𝑂𝑉𝑃𝑂2

(1 + 𝐾𝐶𝑂𝑉𝑃𝐶𝑂𝑉) + (1 + 𝐾𝑂2
𝑃𝑂2

)
         (9) 

O mecanismo de Eley-Rideal define que a reação ocorre entre o oxigênio adsorvido e 

as moléculas de reagente na fase gasosa, sendo a etapa controladora a reação entre a molécula 

adsorvida e a fase gasosa (BEHAR et al., 2015). 

          −𝑟𝐶𝑂𝑉 =
𝑘𝐾𝐶𝑂𝑉𝑃𝐶𝑂𝑉𝑃𝑂2

(1 + 𝐾𝐶𝑂𝑉𝑃𝐶𝑂𝑉)
                           (10) 
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O mecanismo de reação ideal para a oxidação catalítica está diretamente ligado as 

propriedades da fase ativa do metal e do suporte do catalisador e à natureza dos compostos 

orgânicos voláteis (KAMAL et al., 2016). Os catalisadores empregados na oxidação catalítica 

podem ser divididos em dois principais grupos (SANTOS et al., 2010; HE et al., 2019; HUANG 

et al., 2009): 

• Catalisadores à base de metais nobres 

• Catalisadores à base de metais não nobres (simples ou mistos) 

Os catalisadores de metais nobres mais empregados são Pt, Pd, Rh, Ag, Au (LIOTTA, 

2010; KIM e SHIM, 2010). Esses metais constituem os catalisadores e têm como suporte 

cerâmicas e materiais metálicos.  Sem esses suportes, os metais nobres não possuem 

seletividade suficiente para a oxidação catalítica. As propriedades dos suportes, como área 

específica, estrutura do poro, afinidade hidrofóbica da superfície são críticas para a dispersão 

do metal, adsorção do composto orgânico volátil e interação metal-suporte (RODRIGUES, 

2007; LIOTTA, 2010). 

As vantagens dos catalisadores de metais nobres são a maior eficiência catalítica, maior 

durabilidade, maior resistência à desativação e possibilidade de regeneração. Por outro lado, os 

catalisadores de metais nobres possuem custo elevado, baixa disponibilidade, menor resistência 

à sinterização e ao envenenamento (HE et al., 2019; LUO et al., 2019). 

Adicionalmente, os catalisadores de metais nobres são vulneráveis a presença de cloro, 

o que diminui a atividade destes. Isso ocorre devido ao fato de que compostos contendo cloro 

levam a alta dispersão do metal, causando oxidação completa do metal nobre nas condições da 

reação e, consequentemente, baixa atividade catalítica. Além disso, o bloqueio dos sítios ativos 

por cloro também diminui a quimissorção de reagentes. Por isso, os precursores utilizados na 

síntese desses catalisadores são de preferência com compostos livres de cloro (LIOTTA, 2010). 

O segundo grupo de catalisadores são os de metais não nobres, os quais podem ser à 

base de metais simples ou mistos de metais não nobres. Dentre os metais empregados nestes 

catalisadores encontram-se os óxidos de metais de transição e os elementos de terras-raras. Os 

mais aplicados na oxidação catalítica de COVs são os óxidos de cobre, dióxidos de manganês, 

óxidos de ferro, óxidos de níquel, óxidos de cromo, óxidos de cobalto. A adição de cátions, 

como Ce4+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cr3+, aos óxidos de manganês possibilita o aumento da atividade 

catalítica (LUO et al., 2019; HE et al., 2019; KAMAL et al., 2016). Além disso, outras 

vantagens associadas ao uso desses catalisadores são a melhor dispersão da fase ativa, 
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disponibilidade de matéria-prima, menor custo, maior tempo de vida e maior tolerância ao 

envenamento. 

Dentre os óxidos de metais não-nobres destacam-se os óxidos de manganês, uma classe 

de catalisadores empregados na oxidação catalítica dos COVs e que possui baixo custo quando 

comparado aos catalisadores de metais nobres. Atualmente esses óxidos têm sidos estudados 

extensivamente e apresentado resultados promissores na destruição de COVs como n-hexano, 

acetona, benzeno, etanol, tolueno e propano (SIHAIB et al., 2017; KIM e SHIM, 2010; LYU 

et al., 2020).  

Esses óxidos são atrativos devido à alta atividade catalítica na combustão completa dos 

COVs. Isso ocorre devido, principalmente, às diferentes valências do manganês (Mn2+/Mn3+ 

/Mn4+) e ao oxigênio móvel da estrutura. Além disso, possuem excelentes características físico-

químicas, diferentes estruturas morfológicas, são sustentáveis e possuem baixo custo. 

Entretanto, um dos principais venenos para esses catalisadores são os compostos que contêm 

cloro formados nas reações de combustão, os quais desativam o catalisador devido a deposição 

dessas espécies nos poros dos catalisadores (SIHAIB et al., 2017; KIM e SHIM, 2010; LYU et 

al., 2020). 

Diversos estudos têm sido desenvolvidos com relação a atividade catalítica dos óxidos 

mistos de manganês na oxidação de compostos orgânicos voláteis. O uso de catalisadores a 

base de MnOx é atribuído a capacidade do manganês de formar óxidos com diferentes estados 

de oxidação e sua grande capacidade de armazenar oxigênio (CASTAÑO et al., 2015). Além 

disso, as altas eficiências em ciclos de redução/oxidação são aumentadas quando combinadas 

com outros elementos (LYU et al., 2020) 

Pesquisas compararam a atividade catalítica dos óxidos mistos de manganês Mn3O4, 

Mn2O3 e MnO2, evidenciando que quanto maior o estado de oxidação do manganês, maior a 

atividade catalítica em menores temperatura de reação (KIM e SHIM, 2010). Além disso, 

demonstrou-se também que catalisadores com maior mobilidade do átomo de oxigênio e maior 

área específica apresentaram melhor atividade catalítica. Conforme esperado, o catalisador 

MnO3 atingiu maior atividade catalítica (90% de conversão), seguido por Mn2O3 e MnO2. Kim 

e Shim (2010) mostraram que a remoção de tolueno por catalisadores MnOx seguiu a ordem 

Mn3O4 > Mn2O3 > MnO2. Esse comportamento está relacionado tanto a estrutura eletrônica 

quanto a mobilidade dos oxigênios. Wang et al. (2020) estudaram a atividade catalítica do 

MnO2 e misturas de Mn2O3 e Mn5O8. MnO2 apresentou maior atividade e durabilidade na 

remoção do tolueno, o que está diretamente relacionado ao estado de oxidação do Mn, baixa 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA    23 

 

 

temperatura de redução e quantidade de oxigênio adsorvido e disponível na superfície. Óxidos 

mistos de Mn-Cu preparados por coprecipitação exibiram atividade catalítica alta quando 

comparados com óxidos puros de Mn2O3 e CuO na combustão de propano e etanol. 

Catalisadores de Cu, Co e Ni com estrutura do tipo espinélio são mais ativos e oferecem maior 

resistência ao envenenamento catalítico do que óxidos puros (MORALES et al., 2007).  

A Tabela 4 apresenta os catalisadores utilizados na conversão do tolueno, o método de 

síntese, a conversão máxima atingida, bem como a temperatura de reação.  

 

Tabela 4 - Catalisadores usualmente empregados na oxidação catalítica do tolueno 

Catalisador 
Método de 

preparo 

Conversão 

(%) 

Temperatura 

(°C) 
Referência 

Pt/γ-Al2O3 Impregnação 

50 

100 

50 

100 

157 

170 

211 

250 

LIOTTA, 

2010 

Au/CuO 
Impregnação 

50 

100 

264 

315 

S.A.C 

Carabineiro 

et al., 2015 

Au/Fe2O3 Impregnação 
50 

100 

307 

345 

Au/MgO Impregnação 
50 

100 

352 

387 

Au/NiO Impregnação 
50 

100 

305 

320 

Ag/CeO2-Al2O3 

Coprecipitação 
100 

350 

YANG et 

al., 2015 

Au/CeO2-Al2O3 280 

Pd/CeO2-Al2O3 220 

Pt/CeO2-Al2O3 190 

Mn-Mg-Al Autocombustão 50 240 
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100 262 
M.H. 

CASTAÑO 

et al., 2013 Co-Mg-Al 
50 

100 

294 

316 

CuMn2O4 

Autocombustão 

 340  

NiMn2O4 100 350 
HOSSEINI 

et al., 2012 

CoMn2O4  340  

Mn2O3 Autocombustão 50 245 
PIUMETTI 

et al., 2015 

Mn3O4 Hidrotérmico 90 250 
Li et al., 

2016 

 

Catalisadores de óxidos mistos de manganês têm cada vez mais sido aplicados na 

oxidação do tolueno devido aos resultados satisfatórios alcançados na eliminação de outros 

COVs (MORAES, 2018). Luo et al. (2019) sintetizaram catalisadores do tipo Cu-Mn e 

obtiveram maior atividade catalítica e alta resistência a água em baixas temperaturas (169°C). 

O resultado atingido pode ser explicado pelo fato da alta dispersão do oxigênio, que facilitou a 

reação redox. Um estudo sobre a oxidação do tolueno com catalisadores do tipo Mn2O3 

obtiveram resultados comparáveis ao catalisador de paládio suportado em alumina (SIHAIB et 

al., 2017)  

Para atingir resultados efetivos na oxidação catalítica dos compostos orgânicos voláteis, 

é importante considerar as propriedades dos metais e suportes, dispersão, tamanho da partícula 

e morfologia na síntese dos catalisadores. Adicionalmente, o mecanismo que ocorre na 

oxidação catalítica depende das propriedades do catalisador e das características do composto 

orgânico volátil.  

De acordo com a literatura, o processo de oxidação-redução do tolueno por catalisadores 

de óxidos de metais pode ser geralmente descrito pelo mecanismo reacional de Mars-van-

Krevelen (MVK). Nesse mecanismo, a molécula orgânica é oxidada pelo oxigênio do óxido de 

manganês, e em seguida re-oxidado pela fase gasosa do oxigênio (BALZER, 2014). A Figura 

4 representa esquematicamente as etapas que ocorrem durante o processo das reações de 

oxidação e conversão dos compostos orgânicos voláteis em CO2 e H2O. 
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Figura 4 - Esquema ilustrativo das reações de oxidação de COVs via mecanismo de Mars-

van-Krevelen (MVK). (Adaptado de BALZER, 2014) 

O mecanismo de Mars-van-Krevelen pode ser descrito, de forma resumida, nas 

seguintes etapas: (i) quimissorção do COV (tolueno) sobre a superfície do catalisador, atingindo 

os sítios ativos; (ii) difusão do oxigênio sobre a superfície do catalisador e adsorção de oxigênio 

nos sítios ativos; (iii) reação de oxidação entre o tolueno quimissorvido e as espécies ativas de 

oxigênio presentes; (iv) dessorção dos sítios ativos e difusão dos produtos reacionais (CO2 e 

H2O) (BALZER, 2014). É importante destacar que as condições para o mecanismo ocorrer e 

atingir a alta atividade catalítica é devido a estrutura do catalisador, a mistura de diferentes 

valências de manganês, alta mobilidade do oxigênio na estrutura e metais em diferentes estados 

de oxidação (SANTOS et al., 2010; HOSSEINI et al., 2012). 

Castaño et al. (2013) sintetizaram catalisadores do tipo Mn-Mg-Al e Co-Mg-Al pelo 

método de coprecipitação e obtiveram total conversão do tolueno em 300 °C para o catalisador 

de Mn-Mg-Al. F. Hu et al. (2017) avaliaram o desempenho catalítico do catalisador de cério 

Mn0.5Ce0.5Ox dopado com Cu, e comprovaram que a adição do cobre aumenta a atividade 

catalítica a baixas temperaturas. A análise dos óxidos mistos de Cu/Mn/Mg/Al e Co/Mn/Mg/Al 

realizada por D.A. Aguilera et al. (2011) evidenciou a presença da fase de espinélio e mistura 

de óxidos em diferentes fases de oxidação, o que mostrou que Cu e Co associados a manganês 

promovem a formação de fases de baixa cristalização e otimiza as propriedades redox dos 

materiais. Zimowska et al. (2007) identificaram os catalisadores do tipo óxidos mistos de Cu-

Mn-O como extremamente ativos na combustão do tolueno. Rodrigues (2007) mostrou que os 

resultados do óxido misto de Mn na oxidação do tolueno foram satisfatórios em baixas 

temperaturas e com produção apenas de CO, CO2 e H2O. 
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Diversos métodos são empregados na síntese dos catalisadores de óxidos mistos, como 

coprecipatação, reação em estado sólido, sol gel, precipitação redox, e combustão (YE et al., 

2018). Dentre esses métodos, o de coprecipitação é considerado o mais comum na literatura, 

seguido pelo de combustão (CASTAÑO et al., 2015). O último tem se destacado devido as boas 

propriedades texturais e à excelente dispersão e distribuição da fase ativa obtidas em tempos de 

síntese curtos quando comparados a outros métodos (PÉREZ et al., 2011). Esta envolve uma 

reação exotérmica com a auto-ignição de uma solução aquosa contendo agentes oxidantes 

chamados precursores (representado por nitratos), e agentes redutores orgânicos que atuam 

como combustíveis, por exemplo, ureia, ácido cítrico, glicina (FERREIRA et al., 1992).  

O método de combustão tem sido aplicado em pesquisas recentes devido ao fato de 

originar pós com elevada área específica, partículas nanométricas e de pureza elevada (LEAL 

et al., 2008; MORAES, 2018). Além disso, este método possibilita a geração direta de óxidos 

mistos, menor tempo de síntese sem a necessidade de precursores para obter os óxidos com boa 

distribuição e dispersão nas fases ativas. A temperatura, a duração da síntese e os gases 

formados, CO2 e H2O, são alguns fatores que influenciam na pureza e cristalinidade dos 

catalisadores formados, assim como no crescimento das partículas e na área específica destas 

(CASTAÑO et al., 2015).  

Hosseini et al. (2012) sintetizaram diversos óxidos mistos de manganês AMn2O4 (A= 

Co, Cu ou Ni) pelo método da autocombustão sol gel e avaliaram suas respectivas atividades 

para oxidação catalítica de tolueno e 2-propanol. Os catalisadores sintetizados possuíam 

estrutura do tipo espinélio, e atingiram resultados promissores na oxidação do tolueno, em 

especial o catalisador de Ni, o qual obteve melhor desempenho na oxidação catalítica dos 

COVs.  

Outro parâmetro importante é a razão combustível/oxidante, isso porque esta influencia 

diretamente as características dos pós sintetizados. Diversos estudos correlacionam as 

diferentes razões de combustível/oxidante na síntese dos catalisadores com características 

como: tamanho das partículas, área específica dos materiais, quantidade de gases liberados 

durante a síntese e morfologia dos catalisadores (GUAGLIANONI et al., 2015; LEAL et al., 

2018, TONIOLO, 2009).  

A partir da análise de todos os trabalhos citados, os resultados indicam que a reação de 

oxidação catalítica do tolueno depende de diversos parâmetros: temperatura da reação, tamanho 

do cristalito, área específica, pureza dos catalisadores. Por estes motivos, existe ainda uma 

grande motivação em entender a influência dos fatores na atividade catalítica e em desenvolver 
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novos catalisadores economicamente viáveis que ofereçam melhor desempenho catalítico na 

oxidação do tolueno. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar o comportamento dos óxidos com 

estrutura de espinélio do tipo AMn2O4 (A=Co, Cu e Ni) preparados pelo método de 

autocombustão utilizando ureia como combustível na oxidação catalítica do tolueno. As 

propriedades físico-químicas dos catalisadores sintetizados serão avaliadas por DRX, BET, 

FTIR e MEV. 
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Capítulo 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

O procedimento experimental realizado neste trabalho para sintetizar óxidos mistos de 

manganês por combustão em solução é ilustrado de forma simplificada no fluxograma da Figura 

5. 

 

Figura 5 - Fluxograma simplificado do procedimento experimental das sínteses dos 

catalisadores 

3.1 – REAGENTES E EQUIPAMENTOS 

 

A seguir são listados todos os reagentes usados na síntese dos suportes e catalisadores, 

assim como os gases utilizados nas sínteses, caracterizações e nos testes catalíticos. 

 

3.1.1 – Reagentes para a preparação dos catalisadores 

➢ Ni(NO3)2.6H2O (Sigma-Aldrich®) 

➢ Cu(NO3)2.6H2O (Sigma-Aldrich®) 

➢ Co(NO3)2.6H2O (Sigma-Aldrich®) 

➢ Mn(NO3)2.4H2O (Sigma-Aldrich®) 

➢ CO(NH2)2 (Quimibrás Indústrias Químicas®) 

➢ SiC (Sigma-Aldrich®) 

➢ Água deionizada 

 

3.1.2 – Gases para a caracterização e teste dos catalisadores 

➢ Ar sintético 20% O2 em N2  

➢ Oxigênio  

➢ Nitrogênio  
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➢ Hidrogênio  

➢ Hélio  

➢ Tolueno 

 

3.2 – SÍNTESE DOS CATALISADORES   

 Os catalisadores CoMn2O4, CuMn2O4 e NiMn2O4 foram obtidos pelo método da 

combustão, utilizando-se os respectivos nitratos (Sigma Aldrich®) como precursores 

(oxidantes), e ureia (CO(NH2)2) como combustível. 

A razão estequiométrica de combustível/oxidante usada foi igual a 0,5, isso porque com 

base na literatura, nesta proporção os pós obtidos apresentam melhores desempenhos na 

oxidação de COVs como o tolueno, devido as melhores propriedades texturais (CASTAÑO et 

al., 2015, HOSSEINI et al., 2012, TONIOLO, 2009).  

O cálculo empregado para a proporção de reagentes e combustível utilizados na síntese 

dos catalisadores seguiu o conceito da química dos propelentes, levando em consideração a 

valência dos nitratos e da ureia (Equação 11). 

 

𝑛(1𝐶(+4) + 1𝑂(−2) + 4𝐻(+1) + 2𝑁(0)

𝑥[𝑁𝑖2+(+2) + 6𝑂(−2) + 2𝑁(0)] + 𝑦[𝑀𝑛2+(+2) + 6𝑂(−2) + 2𝑁((0))]
            (11) 

onde 

n = número de mols de ureia 

x = número de mols do respectivo nitrato (Co(NO3)2, Ni(NO3)2, Cu(NO3)2) 

y = número de mols de Mn(NO3)2 

 

Os reagentes foram misturados e dissolvidos em 20 mL de água deionizada e 

colocados em um cadinho de porcelana (Figura 6.a). A mistura foi aquecida em uma manta de 

aquecimento com agitação mecânica constante e, observou-se que, conforme a temperatura 

aumentou, a água evaporou e a solução passou de líquida para gel. Em aproximadamente 110°C 

ocorreu formação de bolhas e de espuma branca, indicando a liberação de gases provenientes 

da mistura (Figura 6.b). A agitação mecânica prosseguiu durante todo o processo. 

Conforme a mistura aumentou de temperatura, a solução adquiriu uma coloração mais 

escura do que o tom inicial e aumentou significativamente o número e o tamanho das bolhas 

(Figura 6.c). Observou-se também que, quanto mais próximo da combustão, a solução ficou 
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completamente escura (preta). Além disso, foi possível notar que próximo ao ponto de ignição, 

a temperatura da solução caiu rapidamente, distanciando-se do set point. Porém, em seguida 

ocorreu a combustão com formação de um pó fino preto (catalisador), conforme pode ser 

observado na Figura 6.d. Durante a combustão foi possível visualizar a liberação de fumaça 

amarela, o nitrogênio (N2), e branca, o dióxido de carbono (CO2). 

 

Figura 6 - Fotos da síntese dos catalisadores via método de auto combustão 

Em seguida, realizou-se a calcinação a 700°C por 6h a uma taxa de aquecimento de 

3°C/min, a fim de assegurar a ausência de resíduos carbonáceos, evitar a formação de óxidos 

indesejados e garantir a formação da fase de espinélio. A rampa de temperatura está 

representada na Figura 7. Os efeitos do processo de calcinação são significativos nas mudanças 

texturais e morfológicas, influenciando a área específica, o volume de poros e a estrutura do 

catalisador. 

 

Figura 7 - Rampa de temperatura para calcinação dos catalisadores de óxidos mistos de 

manganês 
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3.3 – CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

 3.3.1 – Difratometria de Raios X (DRX) 

A difração de raios X aplica-se à determinação da estrutura dos materiais, identificação 

de fases em uma amostra, análise quantitativa das fases, determinação do tamanho do cristalito 

e cristalinidade dos materiais. O comprimento de onda da radiação X é da mesma ordem de 

grandeza das ligações entre os átomos, dessa forma a matéria serve como uma rede de difração 

e torna possível a análise da amostra (SCHMAL, 2011). 

Para a análise por difração de raios X foi utilizado um difratômetro da marca Rigaku, 

modelo Miniflex, com radiação CuKα (1,5406 Å). Os dados foram coletados numa faixa de 2θ 

entre 10 e 70º, usando-se uma velocidade de varredura de 0,02º/passo e um tempo de contagem 

de 1 segundo/passo. 

Para a identificação das fases através da posição dos picos foi utilizado o software 

Match! Versão 3 da Crystal Impact®, que compara as posições dos picos dos dados catalogados 

nas suas fichas com as posições dos difratogramas da amostra.  

Para o cálculo do tamanho de cristalito foi utilizada a equação de Scherrer (Equação 

12). 

d = (k.) / (.cos)                         (12) 

Onde:  d = diâmetro médio da partícula 

 k = constante de proporcionalidade = 0,9 (partículas esféricas) 

 = comprimento de onda da radiação = 0,15406 nm para a fonte de Cu 

 = largura à meia altura do pico (em rad). 

O estudo em questão utilizou a equação de Scherrer, porém é importante destacar que 

de acordo com estudo de Monshi et al. (2012) a respeito da equação modificada de Scherrer, 

esta fornece uma nova abordagem, de modo que a técnica de mínimos quadrados possa ser 

aplicada para minimizar as fontes de erros. 

3.3.2 – Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) 

Os métodos espectroscópios são importantes para ilustrar a estrutura molecular e na 

determinação de compostos químicos. A espectroscopia do infravermelho se baseia nas 
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transições entre dois níveis vibracionais da molécula que está no estado fundamental, 

normalmente observado através de um espectro de absorção (SCHMAL, 2011). 

Informações complementares foram obtidas empregando FTIR, nas quais as amostras 

foram avaliadas entre 500 e 4000 cm-1 tendo sido preparadas sob a forma de pastilhas de KBr 

em proporções 3% (m/m). No total foram realizadas 32 varreduras sucessivas para cada 

espectro obtido. 

 

 3.3.3 – Análise Textural (BET)  

O método de adsorção de BET é o procedimento mais utilizado para a determinação da 

área específica de catalisadores. Essa análise da área é feita pela fisissorção (adsorção física) 

de nitrogênio. Nesse método, a partir do volume de N2 adsorvido e utilizando a equação de 

BET, determina-se o volume de nitrogênio necessário para recobrir a superfície adsorvente com 

uma monocamada. Sabendo a área ocupada por uma molécula de gás determina-se a área 

específica do catalisador (SCHMAL, 2011). 

Com o objetivo de avaliar as propriedades texturais dos catalisadores, como área 

específica e volume dos poros, foram obtidas as isotermas de adsorção por fisissorção de 

nitrogênio a -194°C. As análises foram realizadas utilizando um equipamento ASAP 2420 da 

Micromeritics. Inicialmente, as amostras foram secas em estufa a 100°C, por 18 horas. 

Posteriormente, as amostras foram submetidas a um pré-tratamento no próprio aparelho, que 

consistiu no aquecimento de aproximadamente 300 mg de amostra a 350°C, permanecendo 

nessa temperatura até que fosse atingido o vácuo de 5 µmHg. A área específica dos materiais 

foi calculada através do método de Brunnauer-Emmett-Teller (BET). O volume e diâmetro 

médio de mesoporos foram determinados pelo método de Barret-Joyner-Halenda (BJH). 

 

 3.3.4 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A análise morfológica dos pós dos catalisadores foi feita por meio de microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) utilizando um equipamento marca FEI, da linha QUANTA série 

250. 

A energia emitida por elétrons na técnica de MEV permite obter imagens com ampliação 

de até 50000x e alta resolução. Além disso, devido a elevada profundidade de foco, a análise 

MEV permitiu combinar a análise microestrutural com a microanálise química. 
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3.4 – TESTES CATALÍTICOS 

 

Os testes catalíticos foram conduzidos em um reator de vidro de leito fixo sob pressão 

atmosférica. O reator de leito fixo de diâmetro igual a 1,5 cm, contendo o catalisador (200 mg) 

e carbeto de silício (800 mg), foi colocado em um forno equipado com um controlador de 

temperatura. Os catalisadores foram submetidos a um pré-tratamento para em seguida serem 

realizados os testes catalíticos.  

Primeiro, os catalisadores foram reduzidos sob um fluxo de H2/He de 30 mL/min até a 

temperatura de 400°C com taxa de aquecimento de 10°/min. Após atingir a temperatura de 

redução, manteve-se o fluxo de H2/He durante 1 hora até atingir a temperatura de 100°C, a fim 

de obter a redução completa dos óxidos. Em seguida, apenas um fluxo de N2 puro (30 mL/min) 

durante 30 minutos foi estabelecido, para eliminar qualquer possível contaminante adsorvido 

sobre a superfície do catalisador.  

Após o tratamento dos catalisadores, foi feito aquecimento gradativo dos catalisadores 

após exposição à mistura reacional, com uma taxa de aproximadamente 10°C/min, partindo-se 

inicialmente da temperatura de 100°C. Estes foram avaliados durante 24 horas, nas 

temperaturas de 100°C, 200°C,300° e 400°C, sob fluxo dos reagentes O2, tolueno e He (20% 

de O2, 1000 ppm de tolueno e He), e a conversão foi calculada com base no CO2 produzido.  

 

𝑋% =
[𝑇𝑜𝑙]𝑒−[𝑇𝑜𝑙]𝑓

[𝑇𝑜𝑙]𝑒
× 100        

Onde, X% representa a conversão de tolueno, [Tol]e e [Tol]f as concentrações iniciais e finais 

do tolueno, respectivamente. 

Os produtos foram analisados em um cromatógrafo a gás, marca Agilent® e modelo 

7890A, equipado com um detector de condutividade térmica (TCD) e um ionização de chama 

(FID), usando a coluna Porapak® N.  

O equipamento utilizado para os testes catalíticos pode ser observado na Figura 8.  
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Figura 8 - Equipamento utilizado nos testes catalíticos e avaliação dos resultados 
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Capítulo 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

 4.1.1 – Difratometria de Raios X (DRX) 

Os difratogramas dos catalisadores sintetizados são apresentados na Figura 9. Todas as 

fichas cristalográficas adotadas na discussão dos resultados dessa seção são apresentadas no 

APÊNDICE B. 

 

Figura 9 - Difratogramas dos catalisadores CoMn2O4(a), CuMn2O4(b) e NiMn2O4(c). (⚫) NiMn2O4, () 

CuMn2O4, (◆) Mn3O4; (*) MnCo2O4 (NiMn2O4 – PDF #011110, CuMn2O4 – PDF #751010, Mn3O4 – PDF 

#750765, MnCo2O4 – PDF #231237) 

A partir da análise dos difratogramas dos catalisadores e após compará-los com as fichas 

cristalográficas, é possível identificar que os três catalisadores obtiveram a composição nominal 

de interesse, mas com a formação de uma fase secundária não desejada do óxido simples dos 

metais. Foi possível identificar as linhas de difração características da estrutura Mn3O4 (◆) com 

estrutura geométrica básica ortorrômbica em todas as amostras. Além disso, a estrutura 

espinélio foi obtida em todos os catalisadores sintetizados. 

O difratograma do catalisador CoMn2O4 indica que houve formação da fase espinélio 

cúbica de face centrada, identificada pelas linhas de difração catacterísticas da estrutura 

MnCo2O4 (*). 
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O difratograma do catalisador NiMn2O4, indica a formação do material com uma 

estrutura espinélio cúbico de fase centrada e com composição nominal NiMn2O4 (⚫) e 

possivelmente uma fase secundária, o NiO (PDF #780643), cujos picos de difração coincidem 

com as da fase principal.  

No difratograma do catalisador CuMn2O4 é possível observar mais semelhanças com a 

fase CuMn2O4 encontrada na literatura. Também foram identificados picos referentes à 

estrutura espinélio do tipo CuMn2O4 (), com estrutura geométrica cúbica de face centrada 

(HOSSEINI et al., 2012). 

Hosseini et al. (2012) observou a formação de fases de óxidos indesejadas de CuO e 

NiO e formação de espinélio reverso de MnCo2O4 em picos de 2θ = 18.7, 31, 36, 44 e 58. Além 

disso, os difratogramas desse estudo apontaram picos de NiMn2O4 do tipo espinélio cúbico. 

Leal et al. também observou a formação da fase majoritária de NiMn2O4 com traços da estrutura 

secundária de NiO. 

Os diâmetros médios dos cristalitos dos catalisadores sintetizados foram calculados a 

partir da equação de Scherrer descrita no item 3.2.3, considerando a linha de difração de maior 

intensidade em 2θ igual a aproximadamente 36º, referente aos picos mais acentuados dos 

resultados dos difratogramas para os catalisadores CoMn2O4, CuMn2O4 e NiMn2O4. 

Os valores calculados para os tamanhos médios dos cristalitos para os catalisadores 

CoMn2O4, CuMn2O4 e NiMn2O4 foram de 21,2; 23 e 24,1 nm, respectivamente, conforme 

apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 - Diâmetro de cristalito dos catalisadores obtido por DRX 

 

 

 

 

 

Hosseini et al. obteve um comportamento similar ao sintetizar os catalisadores AMn2O4 

(A=Ni, Cu, Co), identificando também a presença de impurezas dos óxidos de metal formados. 

Adicionalmente, os tamanhos de cristalito obtidos para CoMn2O4, CuMn2O4 e NiMn2O4 foram, 

respectivamente, 15, 13 e 10 nm. Estas diferenças estão relacionadas aos precursores usados na 

Catalisador Tamanho médio dos cristalitos (nm) 

CoMn2O4 21 

CuMn2O4 23 

NiMn2O4 24 
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preparação, a velocidade da adição dos reagentes redutores, a pureza dos materiais e a 

temperatura de redução. 

 

4.1.2 – Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) 

A Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) também é utilizada para identificar e 

confirmar a formação da estrutura do tipo espinélio nos catalisadores. Salker & Gurav, ao 

estudarem os catalisadore Co1-xCuxMn2O4 para oxidação de CO, identificaram que óxidos do 

tipo espinélio exibem duas bandas distintas em uma faixa de onda entre 400 e 700cm-1. 

As análises de FTIR foram realizadas para os catalisadores de CuMn2O4, CoMn2O4 e 

NiMn2O4, a fim de confirmar a estrutura espinélio identificada pelas difratometrias de raio X 

descritas em 4.1.1. Os espectros de infravermelho com transformada de Fourier dos 

catalisadores sintetizados são apresentados na Figura 10. 
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Figura 10 - Espectroscopia de infravermelho dos catalisadores AMn2O4 (A=Cu, Co, 

Ni) 

 A partir da análise dos espectros, é possível identificar a formação de bandas entre 700 

e 400 cm-1, confirmando a formação da estrutura espinélio para todos os catalisadores. A faixa 
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para o catalisador de CoMn2O4 foi entre 610 e 498 cm-1; 655, 581 e 483 cm-1 para o CuMn2O4 

e 596, 520 e 453 cm-1 para o NiMn2O4.  

Além da formação do espinélio, é possível identificar bandas acima de 580cm-1 nos 

espectros, as quais correspondem a vibração de átomos de oxigênio tetraédrico. Já as vibrações 

relativas a oxigênios octaédricos são observadas ao redor de 517, 500 e 560 cm-1 para NiMn2O4, 

CoMn2O4, CuMn2O4, respectivamente. Adicionalmente, observa-se ainda leve sinal em 3500 

cm-1, indicando a quimissorção de água (HOSSEINI et al., 2012; SALKER; GURAV, 2000). 

Bandas mais largas são observadas nos espectros dos catalisadores de CuMn2O4 e 

CoMn2O4 quando comparadas ao catalisador de NiMn2O4, indicando que as amostras de Cu e 

Co possuem ampla distribuição de tipos de cátions metálicos e estados de oxidação deles, 

distribuídos em sítios tetraédricos quanto octaédricos. (HOSSEINI et al., 2012; SMITH et al., 

2006). 

Dessa forma, a espectroscopia de infravermelho confirmou a formação da estrutura 

espinélio para todos os catalisadores sintetizados. 

 

 4.1.3 – Análise Textural  

As isotermas de adsorção e dessorção de N2 dos catalisadores são apresentadas na Figura 

11. A discussão a respeito da análise textural a seguir será baseada somente nos aspectos e 

características das isotermas obtidas para os catalisadores, já que estes apresentaram formas de 

isotermas muito similares. 
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Figura 11 - Isotermas de adsorção/dessorção dos catalisadores AMn2O4 (A=Co, Cu, Ni) 

A partir da análise das isotermas, é possível observar que os catalisadores sintetizados 

apresentaram isoterma de adsorção do tipo IV. Esse tipo de isoterma é caracterizada pelo ponto 

de inflexão em baixas pressões relativas e um patamar em altas pressões relativas, que 

corresponde ao preenchimento de todos os poros, com adsorção no estado líquido 

(FIGUEIREDO e RIBEIRO, 2007). Esse tipo de isoterma é observado em sólidos contendo 

mesoporos ou materiais mesoporosos ordenados de geometria que permite a ocorrência de 

condensação capilar a pressões relativas inferiores à unidade (por exemplo, poros cilíndricos, 

cônicos, em forma de tinteiro, entre outros). Assim, as isotermas do tipo IV são características 

de adsorção em multicamadas e estão relacionadas a interações muito fracas em materiais 

contendo mesoporos (dimensão de poros entre 2 e 50 nm), como pode ser confirmado na Tabela 

6 (ÓRFÃO; FIGUEIREDO; 2001). Observa-se também que a curva de dessorçao não coincide 

com a de adsorção, fenômeno conhecido como histerese. Em todas as isotermas a histerese 

presente é a do tipo H1, característica de estruturas mesoporosas e representativo de um 

adsorvente com distribuição de poros relativamente uniforme (GUAN-SAJON et al., 1997; 

ERTL et al., 1997). 
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A dispersão das fases, área ativa e o tamanho de cristalito nos catalisadores foram 

determinados por dessorção de nitrogênio à temperatura programada. As propriedades texturais 

dos catalisadores do tipo óxido mistos de manganês são apresentadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Área específica (SBET), tamanho médio de partícula, volume médio de poros (Vp) e 

diâmetro médio dos poros (dp) dos catalisadores. 

Catalisador SBET (m²/g) 

Tamanho 

Médio de 

Partícula (nm) 

Vp (cm3/g) dp (nm) 

CoMn2O4 4,6 1287.7 0,014 15,6 

CuMn2O4 7,1 845.7 0,015 11,0 

NiMn2O4 5,2 1038.4 0,014 13,9 

 

Na literatura, o comportamento esperado é o de que os valores de área de superfície 

específica sejam inversamente proporcionais aos de tamanho médio de partícula, volume e 

diâmetro dos poros (HOSSEINI et al., 2012). O resultado obtido para os catalisadores 

sintetizados foi congruente ao encontrado na literatura, conforme apresentado na Tabela 6. 

Entretanto, os valores encontrados para área específica, tamanho médio de partícula, 

volume e diâmetro dos poros correspondem a cerca de 1/3 dos valores usualmente encontrados 

na literatura, o que significa que são 60% menores do que na literatura. Essa diferença pode 

estar associada ao processo de síntese dos catalisadores, tendo em vista que parâmetros como 

o tipo de recipiente, combustível, precursor e forma de aquecimento utilizados nas reações de 

combustão, podem ser alterados em cada processo, a fim de obter catalisadores com valores de 

área adequados. Além disso, outro fator que possivelmente interfere nas características finais 

do catalisador obtido é a agitação mecânica, que no estudo em questão permaneceu constante 

durante todo o processo de síntese até a combustão, o que pode ter afetado diretamente os 

valores de área (GUAGLIANONI et al., 2015). 

 

4.1.4 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 As microscopias eletrônicas de varredura dos catalisadores sintetizados são 

apresentadas na Figura 12, aumentadas em 20000 vezes. Esse método permite visualizar a 

morfologia e tamanho da distribuição da partícula de espinélio do manganês.  
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Figura 12 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos catalisadores (a) CoMn2O4, (b) 

CuMn2O4, (c) NiMn2O4 

É possível observar que a morfologia dos catalisadores é similar em formato, o qual é 

como um grão ou partícula. Isso ocorre devido as altas temperaturas atingidas durante a síntese, 

o que faz com que as partículas se agreguem e cresçam.  

Esse resultado é similar ao obtido por Hosseini et al. (2012), o qual obteve partículas 

em formato de grãos nos catalisadores sintetizados. Castaño et al. (2015) obteve uma 

(a) 

(b) 

(c) 
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morfologia do tipo esponjosa, com a presença de vazios de diferentes tamahos devido a 

quantidade de gases gerados durante a combustão. Os vazios podem ser identificados na 

estrutura do catalisador de CoMn2O4. 

Leal et al. e Santos et al. também obtiveram resultados semelhantes na síntese do 

catalisador de NiMn2O4 pelo método de combustão utilizando ureia como combustível, uma 

vez que a análise de microscopia eletrônica de varredura revelou a presença de aglomerados de 

formas irregulares, coesão entre as partículas e larga distribuição de tamanho, o que caracteriza 

a morfologia típica de espinélio. 

Além disso, pode-se notar aglomerados regulares formados por nanopartículas, os quais 

caracterizam a morfologia de espinélio.  Os catalisadores de CoMn2O4 e NiMn2O4 possuem 

tamanhos de partícula maiores, quando comparados ao catalisador CuMn2O4. A adição do metal 

fez com que estes grãos ficassem menores e, consequentemente, com a área específica maior, 

confirmando os resultados obtidos nas análises de adsorção/dessorção de N2 e DRX.  

 

4.2 – TESTES CATALÍTICOS 

  

A Figura 13 apresenta o desempenho catalítico dos catalisadores sintetizados na 

combustão do tolueno em função da temperatura de reação. Os produtos da reação foram CO2 

e H2O, porém a atividade dos óxidos mistos de manganês foi analisada através da conversão de 

tolueno em CO2.  

 

 

Figura 13 - Conversão do tolueno em função das temperaturas de reação 
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Na temperatura de 100°C, o catalisador CuMn2O4 obteve maior conversão de tolueno 

em CO2 (27%). Porém, conforme a temperatura foi elevada para 200°C, o desempenho do 

catalisador de níquel (NiMn2O4) atingiu 40%, ultrapassando a conversão do catalisador 

CuMn2O4 (34%). É importante destacar que, em temperaturas inferiores a 300°C, o catalisador 

CoMn2O4 se mostrou como o menos ativo para a oxidação do tolueno. Todos os catalisadores 

sintetizados obtiveram conversão de 100% de tolueno em CO2 em temperaturas a partir de 

300°C.  

A Figura 14 apresenta outro teste catalítico realizado a temperatura de 400°C e 

demonstra a relação entre o tempo de reação, em horas, e a porcentagem de conversão atingida 

para cada catalisador. O fluxo de reagentes foi mantido durante 24 horas, obtendo-se uma 

conversão constante em todos os catalisadores sintetizados. 

 

Figura 14 - Conversão do tolueno em CO2 a 400°C e pressão atmosférica durante 24h 

 

É possível observar que, para a reação na temperatura de 400°C, o catalisador de 

CuMn2O4 obteve maior desempenho na combustão do tolueno (99%), seguido pelo catalisador 

de CoMn2O4 (92%) e por último o de NiMn2O4 (65%). Dessa forma, a ordem de atividade foi: 

CuMn2O4 > CoMn2O4 > NiMn2O4. 

Não foi possível obter a correlação entre a conversão catalítica do tolueno em CO2 e a 

área específica dos catalisadores, conforme descrito por Hosseini et al. (2012). Isso porque, o 

esperado era que catalisadores com áreas específicas maiores atingissem atividades catalíticas 
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superiores. Entretanto, o NiMn2O4 sintetizado nesse estudo obteve a segunda maior área 

específica e a menor porcentagem de conversão do tolueno. 

Este comportamento está de acordo com o descrito por Luo et al., o qual obteve 

catalisadores do tipo Cu-Mn com alta atividade catalítica na oxidação do tolueno a baixas 

temperaturas. De acordo com a pesquisa, a fase dispersa do cobre (Cu+, Cu2+) atuando como 

receptor do oxigênio facilita a reação redox Cu2+ + Mn3+ → Cu+ + Mn4+. Com isso, a 

transferência contínua de elétrons dos óxidos de manganês para o oxigênio O2 adsorvido, o que 

é ativado para gerar O2-. 

Adicionalmente, melhores atividades para catalisadores mistos em comparação com 

catalisadores simples também foram observadas por Hosseini et al. (2010), Liao et al. (2013) e 

M. Luo et al. (2011). Segundo Hosseini et al., as interações sinérgicas entre os cátions Mn3+ e 

Ni2+ por meio da ligação com o oxigênio aumentam a atividade do catalisador. Eles também 

observaram que, em temperaturas mais altas (>200 °C), o aumento dos íons Ni2+ nos pós 

sintetizados melhora a redutibilidade dos óxidos mistos. 

Dessa forma, a presença de maior número de sítios ativos de Mn3+ e Co2+ e Cu2+ nos 

catalisadores CoMn2O4 e CuMn2O4 sintetizados pode ser uma das razões para a maior atividade 

catalítica atingida por esses materiais na reação a 400°C. Adicionalmente, a maior concentração 

de íons Mn3+ e o efeito sinérgico entre o manganês da estrutura espinélio e os cátions Cu2+ e 

Co2+ também influenciaram a alta atividade catalítica. 
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Capítulo 5 – CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos para os catalisadores sintetizados pelo método de combustão em 

solução foram satisfatórios, uma vez que a estrutura de espinélio AMn2O4 (A= Ni, Cu, Co) foi 

verificada e a conversão máxima de tolueno foi atingida em 300°C.  

As análises de DRX e FTIR demonstraram que para os catalisadores CuMn2O4 e 

CoMn2O4 foram obtidas as estruturas de espinélio e espinélio invertido, respectivamente, 

enquanto para a amostra de NiMn2O4 foram possivelmente obtidos além do NiMn2O4 as 

estruturas indesejadas dos óxidos NiMnO3 e NiO. 

Entretanto, as áreas específicas obtidas na análise textural foram significativamente 

inferiores àquelas informadas pela literatura (HOSSEINI et al., 2012). Dessa forma, é 

necessário analisar o processo de síntese dos catalisadores a fim de obter as características finais 

dos pós desejados. Parâmetros como tipo de recipiente, tipo de combustível, tipo de precursor, 

tipo de aquecimento e agitação mecânica utilizados nas reações de combustão, podem ser 

variados a fim de obter pós com maior área específica.  

Os perfis das isotermas obtidas foram do tipo IV, caracterizando materiais mesoporosos, 

com histerese do tipo H1, que indica a presença de materiais de morfologia regular. Por meio 

das análises de MEV pôde-se confirmar que todos os óxidos apresentaram uma morfologia 

esponjosa e presença de vazios (alta magnificação), tal característica é atribuída a liberação de 

gases durante a síntese. 

Com relação aos testes catalíticos, foi possível observar a estabilidade dos catalisadores 

sintetizados, uma vez que a conversão de tolueno permaneceu constante durante 24h de reação.  

Os valores de áreas específicas obtidas foram inversamente proporcionais aos de tamanho 

médio de partícula, volume e diâmetro dos poros, bem como as atividades catalíticas. Os 

catalisadores com maior conversão de tolueno a 400°C (CoMn2O4 e CuMn2O4) indicam efeito 

sinérgico entre o Mn3+ e os cátions Cu2+ e Co2+. 

Dessa forma, os catalisadores sintetizados atingiram resultados satisfatórios na 

conversão do tolueno em CO2 e podem contribuir para a eliminação ou redução das emissões 

de tolueno oriundas de fontes antropogênicas na atmosfera.
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APÊNDICE A 

 

Cálculos para a obtenção dos catalisadores via método de combustão em solução. 

Tomando por base a síntese de 10,0 g de cada catalisador, foram utilizadas as seguintes 

relações: 

● 𝐂𝐨𝐌𝐧𝟏, 𝟔𝟕 (Quantidade estequiométrica) 

𝐶𝑜 (𝑁𝑂3)2. 6 𝐻2𝑂    +    2 𝑀𝑛 (𝑁𝑂3)2. 4 𝐻2𝑂    +   5  𝐶𝑂 (𝑁𝐻2)2     +      0,5 𝑂2

→     𝐶𝑜𝑀𝑛 2𝑂4     +      5 𝐶𝑂2     +      24 𝐻2𝑂    +    8 𝑁2 

 

𝐶𝑜 (𝑁𝑂3)2. 6 𝐻2𝑂 2 𝑀𝑛 (𝑁𝑂3)2. 4 𝐻2𝑂 5  𝐶𝑂 (𝑁𝐻2)2  𝐶𝑜𝑀𝑛 2𝑂4 

291,03 g 2 x 251,01 g 5 x 60 g 232, 79 g 

x y u 10 g 

 

x = 12,5 g      y = 21,56 g      u = 12,90 g 

Massa de ureia para 30% de excesso de oxidantes: u*= 9,03 g. 

 

● 𝐂𝐮𝐌𝐧𝟏, 𝟔𝟕 (Quantidade estequiométrica) 

𝐶𝑢 (𝑁𝑂3)2. 5 𝐻2𝑂     +     2 𝑀𝑛 (𝑁𝑂3)2. 4 𝐻2𝑂    +     5𝐶𝑂 (𝑁𝐻2)2   +      0,5 𝑂2

→       𝐶𝑢𝑀𝑛 2𝑂4     +      5 𝐶𝑂2     +      24 𝐻2𝑂 +      8 𝑁2 

 

𝐶𝑢 (𝑁𝑂3)2. 5 𝐻2𝑂      2 𝑀𝑛 (𝑁𝑂3)2. 4 𝐻2𝑂 5  𝐶𝑂 (𝑁𝐻2)2  𝐶𝑜𝑀𝑛 2𝑂4 

241,60 g 2 x 251,01 g 5 x 60 g 237, 41 g 

x y u 10 g 

 

x = 10,2 g      y = 21,15 g      u = 12,64 g 

Massa de ureia para 30% de excesso de oxidantes: u*= 8,85 g. 
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● NiMn1,67 (Quantidade estequiométrica) 

𝑁𝑖 (𝑁𝑂3)2. 6 𝐻2𝑂    +     2 𝑀𝑛 (𝑁𝑂3)2. 4 𝐻2𝑂    +    5 𝐶𝑂 (𝑁𝐻2)2     +      0,5 𝑂2

→     𝑁𝑖𝑀𝑛 2𝑂4     +      5 𝐶𝑂2     +      24 𝐻2𝑂    +      8 𝑁2 

  

𝑁𝑖 (𝑁𝑂3)2. 6 𝐻2𝑂         2 𝑀𝑛 (𝑁𝑂3)2. 4 𝐻2𝑂 5  𝐶𝑂 (𝑁𝐻2)2  𝐶𝑜𝑀𝑛 2𝑂4 

241,60 g 2 x 251,01 g 5 x 60 g 237, 41 g 

x y u 10 g 

 

x = 12,5 g      y = 21,59 g      u = 12,90 g 

A partir da estequiometria, foi calculado a massa de ureia referente a um excesso da 

mesma ou dos oxidantes. 
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APÊNDICE B 

As fichas cristalográficas adotadas na discussão dos resultados estão apresentadas 

abaixo: 
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