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Resumo 

Soeira, L. S.; Preparação, caracterização e avaliação da atividade catalítica de óxidos de 
lantanóides incorporados em sílica mesoporosa ordenada na degradação de compostos 
orgânicos poluentes via ozonização catalítica heterogênea. 2012. 134p. Tese (Doutorado) – 
Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São 
Paulo 

Neste trabalho realizou-se a síntese e caracterização de materiais contendo 
óxidos de lantanóides incorporados em sílica mesoporosa ordenada, os quais foram 
utilizados como catalisadores no processo de ozonização de compostos orgânicos 
poluentes. 

Empregando-se o método de impregnação úmida, realizou-se a incorporação 
de óxido de cério e óxido de lantânio no suporte mesoporoso, do tipo SBA-15. 
Utilizaram-se diferentes precursores dos óxidos metálicos, a fim de verificar a 
influência que a fonte do cátion metálico exerça tanto nas características estruturais, 
texturais e morfológicas dos materiais quanto na atividade catalítica. A 
caracterização destes materiais mostrou que em todas as amostras não houve 
colapso da estrutura ordenada de mesoporos da SBA-15. Porém nos materiais 
incorporados observou-se a diminuição da área superficial específica e o volume de 
poro, devido à presença do CeO2 ou do La2O3 tanto na superfície do suporte quanto 
no interior dos mesoporos. Também foi possível identificar as fases cristalinas 
destes óxidos após a etapa de incorporação. 

Os catalisadores foram empregados na degradação de um azocorante, Preto 
Remazol B. Para todos os materiais verificou-se que a ozonização catalítica 
heterogênea proporcionou o aumento da mineralização em relação ao processo de 
ozonólise. Para os catalisadores que continham CeO2, os melhores resultados de 
mineralização do azocorante foram obtidos para os catalisadores cujos precursores 
eram complexos metálicos. Para estes materiais obteve-se um incremento de 65% 
em comparação com a ozonólise, sem que houvesse um grande aumento no 
consumo de ozônio. Para os materiais que continham La2O3, o catalisador cujo 
precursor do óxido foi um dos sais inorgânicos utilizados (nitrato de lantânio 
hidratado) apresentou o melhor teor de mineralização, sendo 72% superior em 
relação à ozonólise, ao final de 60 minutos. 

Os catalisadores contendo óxido de cério incorporado à SBA-15 também 
foram empregados no processo de ozonização catalítica de mais duas espécies 
orgânicas de grande relevância ambiental: fenol e ácido salicílico. Para o primeiro, 
houve um incremento mínimo na remoção da matéria orgânica de 70%, para todos 
os catalisadores testados, em relação à ozonólise, após 60 minutos. Entretanto, 
apenas dois deles (SBA-Ce(Gly) e SBA-Ce(Cl)) apresentaram um consumo de 
ozônio semelhante à ozonólise, o que indica que estes eram os mais eficientes. Na 
degradação do ácido salicílico a sinergia entre o suporte mesoporoso ordenado de 
elevada área superficial com o óxido de cério mais uma vez mostrou-se eficiente na 
mineralização da espécie orgânica, sendo obtidos teores de mineralização 
superiores a 90% para a ozonização catalítica contra 60% para a ozonólise, ao final 
de 60 minutos de tratamento. 

Palavras-chave: ozonização catalítica heterogênea, materiais híbridos, SBA-15, 
CeO2, La2O3. 
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Abstract 

Soeira, L. S.; Preparation, characterization and evaluation of the catalytic activity of lanthanide 
oxides incorporated on ordered mesoporous silica for the degradation of organic pollutants via 
heterogeneous catalytic ozonation. 2012. 134p. PhD Thesis – Graduate Program in Chemistry. 
Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

The aim of this work was the synthesis and characterization of materials with 
lanthanide oxides incorporated in ordered mesoporous silica, which were used as 
catalysts on the ozonation of organic pollutants. 

The incorporation of cerium and lanthanum oxides on the mesoporous 
support, SBA-15 type, was made by wet impregnation method. Different metal oxides 
precursors were used in order to investigate the influence in structural, textural and 
morphological characteristics of the materials and in catalytic activity. No collapse in 
the ordered mesopores structure of SBA-15 was observed after lanthanide oxides 
incorporation. However the hybrid compounds presented lower specific surface area 
and pore volume. It was observed the presence of CeO2 and La2O3 in the external 
support surface and in the interior of the mesopores. It was also possible to identify 
crystalline phases of these oxides after the incorporation step. 

The catalysts were employed on the degradation of an azo dye, Remazol 
Black B. For all samples it was found that the heterogeneous catalytic ozonization 
provided an increase in the mineralization levels of this organic species compared 
with the results of the ozonolysis. For the CeO2-based materials, the best results 
were achieved for the catalysts whose precursors were the metal complexes. For 
these materials the mineralization of the Remazol Black B was, at least, 65% 
superior to ozonolysis alone, without a great increase in the consumption of ozone. 
For the La2O3-based materials, the best result was obtained for the catalyst which 
oxide precursor was one of the inorganic salt (lanthanum nitrate hydrate). The 
mineralization was 72% higher than the ozonolysis alone after 60 minutes of 
treatment. 

The catalysts containing cerium oxide incorporated into the SBA-15 were also 
employed in the catalytic ozonization of two other organic species of great 
environmental importance: phenol and salicylic acid. For the first, there was a 
minimal increase in the removal of the organic matter when compared with 
ozonolysis alone. However, only two of them (SBA-Ce(Gly) e SBA-Ce(Cl)) showed a 
consumption of ozone similar to ozonolysis, indicating that these were the most 
efficient. In salicylic acid degradation, the mineralization achieved was greater than 
90% for the catalytic ozonation versus 60% for the ozonolysis alone, after 60 minutes 
of treatment. 

Keywords: heterogeneous catalytic ozonation, hybrid materials, SBA-15, CeO2, 
La2O3. 
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Com o desenvolvimento tecnológico, consolidado a partir da Revolução 

Industrial (século XVIII), os processos industriais sofreram uma importante evolução, 

tornando-se essenciais na sociedade moderna. Consequentemente, ocorreu o 

surgimento de inúmeros produtos, muitos dos quais, rapidamente, se tornaram itens 

de primeira necessidade, proporcionando à atividade industrial um caráter essencial 

na sociedade moderna (Freire et al., 2000). 

Neste contexto, a ciência de materiais tem experimentado um crescimento 

exponencial nas últimas décadas, uma vez que encontra aplicação em diversos 

ramos, estando presente em setores que vão desde a saúde até o industrial. Uma 

gama de materiais, tais como semicondutores, biomateriais e catalisadores, tem sido 

desenvolvida nas últimas décadas. O emprego dos mesmos ocorre nas mais 

diversas áreas, como, por exemplo, displays, energia renovável e o desenvolvimento 

de tecnologias de memória, de armazenamento de dados, ópticas e fotônicas. 

Progressos em tecnologias de remediação ambiental também têm sido possíveis 

graças aos avanços na ciência de materiais (Hewer, 2010; Karn; Kuiken; Otto, 

2009). 

Assim, um nicho na área ambiental reside no desenvolvimento de materiais 

com propriedades químicas e físicas específicas, para tanto, utilizam-se técnicas de 

síntese que permitam o controle de parâmetros, como, por exemplo, composição 

química, tamanho e forma das partículas (Hewer, 2010). A associação destes 

materiais com processos de degradação e/ou que aumentem a biodegradabilidade 

de espécies orgânicas poluentes em meio aquoso tem recebido grande atenção, 

uma vez que muitos desses compostos são recalcitrantes aos processos 

convencionais de tratamento, acabando por contaminar os corpos d’água (Benatti; 



Capítulo I – Introdução 18 

Tavares; Guedes, 2006; García-Molina et al., 2005; Oturan et al., 2000; Pereira; 

Freire, 2005). 

Uma alternativa que tem se mostrado bastante eficiente na remoção de uma 

grande quantidade de espécies orgânicas poluentes é o desenvolvimento de 

materiais com propriedades catalíticas específicas e sua aplicação como 

catalisadores em processos oxidativos avançados (POA), tais como fotocatálise 

heterogênea e ozonização (Araña et al., 2010; Faria; Órfão; Pereira, 2008; Suárez et 

al., 2011; Sui; Liu; Sheng, 2011). 

Os POA são caracterizados por reações de oxidação química promovidas 

pelo radical hidroxila (•OH), o qual possui alta reatividade e baixa seletividade. 

Devido ao potencial padrão de redução desta espécie radicalar (E0 = 2,8 V), 

inúmeras substâncias orgânicas podem ser mineralizadas (oxidação da matéria 

orgânica à CO2, H2O e ácidos inorgânicos) em tempos relativamente curtos (Freire 

et al., 2000; Gimeno et al., 2005; Melo et al., 2009; Ntampegliotis et al., 2006). 

 

I.1. Ozonização 

O ozônio (O3) vem sendo utilizado no tratamento e desinfecção de águas 

desde o início do século XX. Duas características do O3 o habilitam para este tipo de 

aplicação: a) é um forte agente oxidante (E0 = 2,1 V); b) não é uma fonte intrínseca 

de poluição, uma vez que seu produto preferencial de degradação é o oxigênio 

(Gottschalk; Saupe; Libra, 2000; Manahan, 2000). 

Existem dois mecanismos distintos de reação para o ozônio: a) reação direta, 

a qual corresponde ao ataque direto do O3 molecular a um composto orgânico; b) 

reação indireta, ou seja, a oxidação das espécies se dá pela ação do radical 

hidroxila, gerado a partir da decomposição do ozônio (Matheswaran et al., 2007). No 
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primeiro mecanismo, devido às estruturas de ressonância do O3 (Figura 1), o mesmo 

pode se comportar tanto como um reagente eletrofílico quanto como um reagente 

nucleofílico. O ataque eletrofílico do ozônio molecular ocorre em moléculas que 

tenham ligações carbono-carbono insaturadas, grupos amina ou sulfeto. Nos casos 

em que a clivagem ocorre em regiões da molécula que contenham duplas ou triplas 

ligações carbono-nitrogênio ou grupos carbonila, o ataque do O3 é nucleofílico 

(Riebel et al., 1960). 
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Figura 1. Estruturas de ressonância da molécula de ozônio. 

Porém, em geral, a reação direta, embora seja eficiente na remoção de 

inúmeras substâncias, alcança valores baixos de mineralização para algumas 

classes de compostos orgânicos, tais como aldeídos, cetonas, alcoóis e ácidos 

carboxílicos, especialmente em meio ácido (Freire; Kunz; Durán, 2000; Matheswaran 

et al., 2007; Wu; Kuo; Chang, 2007). 

Como a reação indireta é mais eficiente na remoção de compostos orgânicos 

poluentes, atualmente o emprego do ozônio como um processo oxidativo avançado 

vem ganhando atenção pois vem se mostrando um eficiente processo na 

degradação de diversas espécies orgânicas poluentes. Uma das maneiras de se 

gerar radicais hidroxila pelo processo de ozonização é a utilização de meio alcalino, 

pois o ânion hidroxila (-OH) é o principal desencadeador da decomposição do 

ozônio, levando a uma série de reações radicalares que geram radicais hidroxila 

(Gottschalk; Saupe; Libra, 2000; Mao; Smith, 1995; Staehelin; Hoigné, 1985). Apesar 

do mecanismo de formação de •OH em meio aquoso ser bastante complexo, ele 
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pode ser representado de maneira simplificada (Equações 1-4) (Beltrán, 2004; 

Gottschalk; Saupe; Libra, 2000). 

·-·- +®+ 223 HOOOHO  Eq. 1 

2323 OOOO +®+ -·-·

 Eq. 2 

·+-· «+ 33 HOHO  Eq. 3 

23 OOHHO +® ··

 Eq. 4 

Outra maneira de se aumentar a eficiência da ozonização é o emprego de 

metais como catalisadores da reação de decomposição do ozônio. A principal 

vantagem da ozonização catalítica é o aumento da mineralização no final do 

processo de tratamento. No processo catalítico, em geral, observa-se que as 

substâncias refratárias ao ataque do ozônio molecular são oxidadas rapidamente 

quando há um catalisador metálico presente no meio reacional, levando, assim, a 

melhores teores de mineralização do que apenas o processo de ozonização 

(Carbajo et al., 2006; Kasprzyk-Hordern; Ziólek; Nawrocki, 2003). 

A ozonização catalítica pode ocorrer por duas vias, homogênea e 

heterogênea. Na primeira, o processo inicial de decomposição do ozônio ocorre 

devido à presença de íons metálicos no meio reacional, enquanto na segunda o 

catalisador pode ser tanto um óxido metálico quanto um metal ou óxido metálico 

suportado, em geral, em outro óxido ou em carvão ativado (Kasprzyk-Hordern; 

Ziólek; Nawrocki, 2003; Matheswaran et al., 2007). 

Apesar de apresentar resultados promissores na remoção de compostos 

orgânicos recalcitrantes (Andreozzi et al., 1992; Piera et al., 2000; Pines; Reckhow, 

2002), a ozonização catalítica homogênea possui um ponto questionável: o emprego 
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direto de íons metálicos em solução aquosa, o que pode ser uma medida pouco 

ortodoxa para ser utilizada no tratamento de água, pois muitos destes íons possuem 

elevada toxicidade para muitos organismos. Em decorrência disto, tem-se a 

necessidade de remoção destes íons do efluente tratado, antes que o mesmo seja 

descartado nos corpos receptores, exigindo, assim, etapas laboriosas para que os 

metais em solução sejam removidos/recuperados ao final da etapa de degradação 

(Mahmoud; Freire, 2007). Estudos envolvendo a ozonização catalítica heterogênea 

(Beltrán; Rivas; Montero-De-Espinosa, 2003b; Farré et al., 2005) têm ganhado 

espaço, pois mantem os benefícios da utilização de metais (reduzidos ou como 

óxidos) como catalisadores no processo de ozonização, porém com a etapa de 

remoção sendo menos laboriosa. Outra vantagem é a possibilidade de modelagem 

dos catalisadores durante o processo de síntese, ou seja, podem-se alterar tanto as 

características estruturais, texturais e morfológicas quanto as propriedades físico-

químicas dos mesmos. 

 

I.1.1. Ozonização catalítica heterogênea 

A ozonização catalítica heterogênea foi definida por Gracia e colaboradores 

(Gracia et al., 2000) como um “tipo de oxidação avançada que combina o ozônio 

com as capacidades adsortivas e oxidativas de óxidos metálicos empregados como 

catalisadores no processo, a fim de aumentar a mineralização de compostos 

orgânicos dissolvidos, a temperatura ambiente”. Este processo é interessante do 

ponto de vista tecnológico uma vez que aumenta tanto a dissolução quanto a 

decomposição do ozônio no meio aquoso, levando à geração de espécies 

radicalares, dentre elas o radical hidroxila. Como consequência, há o aumento no 

teor de mineralização de muitos compostos orgânicos recalcitrantes (inclusive ao 
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processo de ozonólise), como, por exemplo, aldeídos e ácidos carboxílicos, 

formados na ozonização de espécies orgânicas mais complexas, tal como o fenol 

(Beltrán; Rivas; Montero-De-Espinosa, 2003a; Decoret et al., 1984). 

Os principais catalisadores para o processo de ozonização catalítica 

heterogênea são óxidos metálicos, como, por exemplo, MnO2, CeO2, TiO2 e Al2O3, e 

metais ou óxidos metálicos suportados, tais como Cu/Al2O3, Cu/TiO2, Ru/CeO2, V-

O/sílica gel, TiO2/Al2O3, Fe2O3/Al2O3, CeO2/carvão ativado (Kasprzyk-Hordern; 

Ziólek; Nawrocki, 2003; Soeira; Freire, 2009). 

Farré e colaboradores (Farré et al., 2005) estudaram a eficiência da 

ozonização catalítica homogênea (foto-Fenton/O3) e heterogênea (TiO2-

fotocatálise/O3) de alguns pesticidas, dentre eles alachlor, atrazina, diuron e 

pentaclorofenol. Comparando-se os resultados dos processos envolvendo os 

processos catalíticos, os autores observaram que os melhores teores de 

mineralização foram obtidos quando se utilizou a catálise heterogênea. 

A ozonização catalítica heterogênea envolve reações interfaciais entre três 

estados físicos: sólido (catalisador), líquido (solução contendo a espécie orgânica, 

sendo também o meio reacional) e gasoso (ozônio). Assim, a eficiência deste 

processo está intimamente relacionada com as propriedades superficiais do 

catalisador. O pH da solução também apresenta um efeito direto na eficiência da 

ozonização catalítica, pois influencia tanto as propriedades dos sítios ativos da 

superfície do catalisador quanto a decomposição do ozônio em meio aquoso 

(Legube; Karpel Vel Leitner, 1999). 

Outro ponto importante a ser discutido são as propriedades catalíticas dos 

materiais relacionadas à acidez e basicidade dos mesmos. Embora grupos hidroxila 

(–OH) estejam presentes na superfície de todos os óxidos metálicos, a quantidade 
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de hidroxila na superfície do material e as propriedades do óxido são fortemente 

dependentes do metal. Os grupos –OH formados na superfície dos óxidos metálicos 

comportam-se como sítios ácidos de Brönsted. Já os sítios ácidos de Lewis são 

referentes ao cátion metálico e os sítios básicos de Lewis estão associados à 

coordenação do cátion metálico com oxigênio insaturado (Kasprzyk-Hordern; Ziólek; 

Nawrocki, 2003; Legube; Karpel Vel Leitner, 1999). 

Alguns óxidos, tais como, sílica, alumina, titânia e zircônia, são utilizados na 

ozonização catalítica de duas maneiras, podendo ser empregados tanto como 

catalisadores quanto como suporte para o metal ou para o óxido metálico que agirá 

como catalisador do processo. Porém, as propriedades físico-químicas destes 

óxidos variam entre si. Ao contrário do que ocorre com a sílica, cuja capacidade se 

restringe à troca iônica, devido à presença de sítios ácidos de Brönsted na superfície 

da mesma, alumina, titânia e zircônia podem tanto fazer troca iônica quanto troca de 

ligantes (compostos orgânicos), pois possuem também sítios ácidos de Lewis em 

suas superfícies. Dessa forma, dependendo do óxido utilizado como suporte e do pH 

da solução (para o caso de óxidos anfóteros), estes materiais podem atuar como 

trocadores de cátions ou de ânions (Kasprzyk-Hordern; Ziólek; Nawrocki, 2003; 

Nawrocki et al., 1993). 

A capacidade de adsorção dos óxidos metálicos frente às espécies orgânicas 

de interesse também é importante, uma vez que alguns dos mecanismos de reação 

propostos para o processo de ozonização catalítica heterogênea podem envolver 

etapas de adsorção tanto do ozônio molecular ou da(s) espécie(s) orgânica(s) 

presente(s) no meio reacional quanto de ambos na superfície do catalisador. 

Entretanto, alta capacidade adsortiva não significa elevada eficiência catalítica, pois 

materiais que possuem alta capacidade de adsorção não necessariamente são bons 
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catalisadores e/ou bons suportes de catalisadores para este processo, uma vez que 

pode ocorrer o bloqueio permanente de sítios ativos da superfície do óxido metálico, 

diminuindo, assim, a atividade catalítica (Kasprzyk-Hordern; Ziólek; Nawrocki, 2003). 

Um material com elevada capacidade de adsorção que vem se destacando 

nos últimos tempos tanto como catalisador quanto como suporte no processo de 

ozonização é o carvão ativado. Faria e colaboradores (Faria; Órfão; Pereira, 2009) 

investigaram a eficiência catalítica de um compósito de óxido de cério (CeO2) e 

carvão ativado na ozonização catalítica heterogênea de três compostos aromáticos, 

dentre eles o ácido benzenossulfônico. Os autores verificaram que o emprego deste 

catalisador levou à remoção de cerca de 100% do carbono orgânico total, em 2 

horas de tratamento. A eficiência catalítica do compósito foi atribuída à sinergia entre 

óxido de cério e carvão ativado, uma vez que neste material tem-se tanto os 

benefícios das reações superficiais, que ocorrem na presença do suporte, como o 

aumento da dissolução do ozônio, quanto reações envolvendo o radical hidroxila, o 

qual é gerado pela decomposição catalítica do O3 tanto na superfície do carvão 

ativado quanto, principalmente, na superfície do CeO2, devido à presença do par 

redox Ce(IV)/Ce(III). 

Kaptijn (Kaptijn, 1997) demonstrou que o emprego de carvão ativado como 

catalisador no processo de ozonização requer baixa quantidade de ozônio e é pouco 

afetado pela presença de compostos sequestrantes de radicais presentes no meio 

reacional. O autor verificou ainda que este processo é eficiente em condições 

ácidas, na qual não há formação de radicais hidroxila sem a presença de um 

catalisador. Este estudo sugere que não apenas a formação do radical hidroxila 

eleva a oxidação da matéria orgânica, uma vez que outras espécies ativas, tal como 

o oxigênio atômico, gerado na superfície do catalisador, podem também levar ao 
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aumento da mineralização de espécies orgânicas via ozonização catalítica. Rivas e 

colaboradores (Rivas et al., 2006) sugeriram o mesmo esquema para justificar o 

aumento no teor de mineralização do ácido pirúvico, empregando-se perovskita 

como catalisador no processo de ozonização. Assim, a presença tanto do ozônio 

molecular quando do oxigênio atômico na interface catalisador/solução mostra-se 

um fator importante para o aumento da eficiência da ozonização (Lin; Kawai; 

Nakajima, 2002). 

A formação de oxigênio atômico, a partir de O3, na superfície tanto do carvão 

ativado quanto da perovskita é similar ao mecanismo de decomposição do ozônio na 

superfície de TiO2 relatado por Bulanin e colaboradores (Bulanin; Lavalley; 

Tsyganenko, 1995). Alternativamente, a redução do ozônio na superfície destes 

materiais leva à formação de íons hidroxila, os quais, como discutido anteriormente, 

podem iniciar a decomposição do O3 em fase aquosa a espécies mais oxidantes, 

como os radicais hidroxila, levando a um aumento no teor de mineralização de 

diversas substâncias orgânicas (Rivera-Utrilla; Sánchez-Polo, 2002). 

Vários estudos têm demonstrado que as propriedades superficiais tanto do 

carvão ativado quanto de alguns óxidos, tal como a perovskita e o dióxido de titânio, 

favorecem a produção de espécies radicalares oxidantes a partir do ozônio 

molecular, as quais aumentam a eficiência da ozonização. As Equações 5-7 

demonstram a decomposição do O3 na superfície do catalisador, em meio ácido (2,0 

≤ pH ≤ 6,0) (Beltrán et al., 2002). 

SupOSupO -«+ 33  Eq. 5  

23 OSupOSupO +-®-  Eq. 6 
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SupOSupOO +«-+ 23 2  Eq. 7 

sendo Sup a superfície do catalisador. 

A relação entre as propriedades superficiais dos materiais com a eficiência 

dos mesmos como catalisadores no processo de ozonização está intimamente 

relacionada tanto com o pH do meio reacional quanto com a natureza do material. 

Este último depende muito da metodologia de síntese, pela qual é possível modelar 

diversas características do material, tais como a área superficial específica, 

porosidade, sítios ácidos de Lewis, dentre outros, os quais influenciam o mecanismo 

de reação ozônio/espécie orgânica (Kasprzyk-Hordern; Ziólek; Nawrocki, 2003; 

Legube; Karpel Vel Leitner, 1999).  

A natureza do catalisador e sua capacidade de adsorção são dois fatores 

muito importantes para a eficiência do processo, pois influenciam diretamente no 

tipo de interação predominante que haverá entre o ozônio e o composto poluente 

com a superfície do material. Kasprzyk-Hordern e colaboradores (Kasprzyk-Hordern; 

Ziólek; Nawrocki, 2003) elucidaram três hipóteses sobre este sistema heterogêneo: 

a) quimissorção do ozônio molecular na superfície do catalisador, levando à 

formação de oxigênio atômico, o qual reage com espécies orgânicas não 

adsorvidas; 

b) quimissorção de moléculas orgânicas na superfície do catalisador, as 

quais reagem com o O3 não adsorvido; 

c) quimissorção de ambos, ozônio e compostos orgânicos, e a subsequente 

interação entre estas espécies. 

Considerando-se estas três hipóteses, bem como o tipo de catalisador, dois 

mecanismos principais de reação foram propostos (Cooper; Burch, 1999a; Legube; 

Karpel Vel Leitner, 1999; Nawrocki; Kasprzyk-Hordern, 2010). O primeiro deles é 
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baseado na utilização de um metal ou óxido metálico que desempenhe uma dupla 

função: aumente a dissolução do ozônio em meio aquoso e inicie sua decomposição 

(Cooper; Burch, 1999a). Para que a reação catalítica ocorra, tanto o ozônio quanto a 

espécie orgânica devem ser transportadas para a superfície do catalisador. Logo 

após a adsorção do O3, ocorre sua conversão a oxigênio atômico (Ni; Chen, 2001) e 

radicais hidroxila (Ma; Graham, 1999). Neste mecanismo, a espécie O2
•- transfere 

um elétron para o ozônio molecular formando a espécie O3
•-, a qual inicia uma 

cadeia de reações que levam à geração de •OH. Estes radicais promovem uma série 

de reações radicalares, as quais podem ocorrer tanto na interface catalisador/meio 

aquoso quanto no seio da solução. Conforme a oxidação dos compostos orgânicos 

ocorre, a afinidade dos produtos de oxidação com a superfície do catalisador 

diminui, levando a dessorção dos produtos finais (Cooper; Burch, 1999a). 

O segundo mecanismo é baseado no emprego de catalisadores suportados, 

ou seja, um metal ou um óxido metálico suportado em outro óxido ou em carvão 

ativado, por exemplo. Primeiramente, o ozônio molecular adsorvido na superfície do 

catalisador é reduzido, havendo formação de radicais hidroxila e oxidação do 

metal/óxido metálico. Em seguida, a molécula orgânica adsorve no sítio oxidado do 

material e, por uma reação de transferência de elétrons, a mesma é oxidada, 

formando uma espécie radicalar, e o sítio catalítico restaurado ao seu estado 

reduzido. A espécie orgânica radicalar facilmente dessorve do catalisador, sendo 

posteriormente oxidada pelo •OH ou pelo O3 tanto no seio da solução quanto, mais 

provavelmente, na região da dupla camada elétrica (Legube; Karpel Vel Leitner, 

1999; Nawrocki; Kasprzyk-Hordern, 2010). 

Nos catalisadores suportados, a eficiência da ozonização catalítica está 

intimamente relaciona com a interação entre o metal reduzido ou o óxido metálico 



Capítulo I – Introdução 28 

com o suporte, especialmente porque dela depende a adsorção e a difusão das 

espécies orgânicas para a superfície do sólido. Consequentemente, a natureza de 

ambos, bem como as propriedades físico-químicas e catalíticas do material híbrido, 

é determinante para um processo heterogêneo como a ozonização catalítica 

(Legube; Karpel Vel Leitner, 1999; Lin; Kawai; Nakajima, 2002). 

Inúmeros catalisadores podem ser empregados no processo de ozonização, 

suportados ou não. Ultimamente, óxidos metálicos nanoestruturados (Jung; Choi, 

2006; Jung et al., 2007; Yang et al., 2007), minerais naturais (Dong, Y. et al., 2007; 

Dong, Y. M. et al., 2007) e materiais micro e mesoporos, como alumina (Yang et al., 

2009) e sílica (Cooper; Burch, 1999b; Martins et al., 2010), têm se destacado tanto 

como catalisadores quanto como suportes para os metais/óxidos metálicos que 

apresentam atividade catalítica frente ao ozônio. 

Nos catalisadores suportados, como reportado por Karpel Vel Leitner e 

colaboradores (Karpel Vel Leitner et al., 2000), o método de síntese utilizado tem 

influência direta na atividade catalítica. A interação entre metal/óxido metálico e 

suporte depende dos grupos funcionais presentes na superfície do último, a qual 

pode estar relacionada com a acessibilidade dos sítios ativos do sólido, 

influenciando a interação do mesmo com a molécula de ozônio e, 

consequentemente, a eficiência da ozonização catalítica. 

Dentre os materiais mais utilizados como suporte para este tipo de aplicação, 

as sílicas mesoporosas ordenadas (Huang et al., 2011; Martins et al., 2010; Rosal et 

al., 2010; Rosal et al., 2011; Sui; Liu; Sheng, 2011), vem ganhando destaque, devido 

à área superficial elevada (superior a 700 m2 g-1) e ao grande tamanho de poro (em 

geral, de 2 a 10 nm). Estas características proporcionam um aumento nos sítios 

ativos dos catalisadores, pois a primeira permite haver uma alta concentração de 
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sítios ativos por massa do material e a segunda facilita a transferência de massa, 

tornando-os mais reativos em relação ao ozônio (Kasprzyk-Hordern; Ziólek; 

Nawrocki, 2003; Taguchi; Schüth, 2005). O tamanho de poro destes materiais 

também permite o acesso de espécies orgânicas, tal como substâncias poluentes, 

ao interior dos mesoporos, os quais funcionam como nanoreatores (Trong On et al., 

2001). 

Outra grande vantagem destes materiais são as muitas possibilidades de 

modificação superficial, as quais levam a obtenção de sólidos com características 

distintas uns dos outros e com inúmeras possibilidades de aplicação. As 

modificações nestas sílicas podem ser utilizadas para: liberar sítios ativos, incorporar 

espécies cataliticamente ativas na superfície e alterar as características texturais, 

dentre outras possibilidades (Taguchi; Schüth, 2005). A liberação de sítios ativos na 

parede do material, pode ser conseguida com um tratamento térmico a 200°C sob 

vácuo, o qual leva a um aumento dos grupos silanóis na superfície da sílica 

mesoporosa ordenada (Jarupatrakorn; Tilley, 2002). A incorporação de espécies 

com atividade catalítica, metais ou óxidos metálicos, pode ocorrer, por exemplo, pela 

deposição na superfície da sílica. Dessa maneira, obtêm-se materiais cuja elevada 

área superficial permite uma maior quantidade de sítios ativos por grama de 

catalisador. Além disso, materiais que possuem mesoporos ordenados com estreita 

distribuição de tamanho de poros são, em geral, ideais para a estabilização de 

nanopartículas de metais ou óxidos metálicos, sendo, em muitos casos, obtidos 

materiais com alta dispersão dos mesmos sobre a superfície (interna e externa) do 

suporte (Taguchi; Schüth, 2005). 

As sílicas mesoporosas ordenadas não são comumente empregadas como 

catalisadores na ozonização, pois, em geral, a sua utilização não promove o 
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aumento no teor de mineralização de compostos orgânicos. Entretanto são utilizadas 

como suporte para sólidos que apresentem atividade catalítica neste processo. 

Neste caso, pode haver tanto a incorporação de sítios ativos nas paredes da sílica 

quanto a deposição de espécies ativas em sua superfície, externa e interna (dentro 

dos poros). (Taguchi; Schüth, 2005). Para metais e óxidos metálicos incorporados 

em sílicas mesoporosas ordenadas, a elevada área superficial e a alta concentração 

de grupos hidroxila na superfície destas sílicas mesoporosas permitem que ocorra, 

em geral, uma boa dispersão dos mesmos na superfície do suporte (Trong On et al., 

2001). Dessa maneira, o material obtido associa atividade catalítica com uma 

estrutura de mesoporos ordenada, elevada área superficial, poros bem definidos e 

relativamente grandes. 

Martins e colaboradores (Martins et al., 2010) investigaram o emprego de 

óxido de ferro (Fe2O3) suportado em sílica mesoporosa ordenada (FDU-1, cúbica 

como gaiola) na degradação de um azocorante (Preto Remazol B) via ozonização 

catalítica. Os autores observaram que o sistema que apresentou o maior aumento 

na remoção do carbono orgânico total em relação à ozonólise foi Fe-FDU/O3. Este 

incremento foi atribuído à sinergia entre as propriedades catalíticas do metal, ou 

seja, sua capacidade de aumentar a decomposição do ozônio em espécies com alto 

poder oxidante (como o •OH), com a alta área superficial do suporte (740 m2 g-1). 

Uma sílica mesoposa ordenada que vem despertando interesse devido a 

algumas de suas características, tais como área superficial (700-900 m2 g-1), poros 

largos (6-30 nm) e espessura de parede (3-7 nm), é a SBA-15, a qual possui uma 

estrutura de mesoporos bidimensional hexagonal (P6mm) (Zhao; Huo et al., 1998). A 

espessura de parede da SBA-15 faz com que esta sílica tenha uma estabilidade 
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térmica e hidrotérmica maior do que de outras sílicas mesoporosas ordenadas, 

como, por exemplo, a MCM-41 (hexagonal) (Taguchi; Schüth, 2005). 

Rosal e colaboradores (Rosal et al., 2010) estudaram a degradação de 

atrazina via ozonização catalítica utilizando-se MnOx/SBA-15 como catalisador. Os 

autores observaram um incremento na remoção do herbicida em relação à 

ozonólise, o qual foi atribuído ao aumento na cinética de decomposição do ozônio na 

superfície do catalisador, levando à formação de radicais hidroxila. Mais uma vez, a 

melhora na eficiência no processo de ozonização foi atribuída à sinergia obtida com 

a associação da elevada área superficial da SBA-15 com a interação do ozônio com 

o óxido de manganês. 

Uma classe de óxidos que vem ganhando atenção no seu emprego como 

catalisadores no processo de ozonização são os lantanóides, sendo o cério o mais 

comum dentre eles para este tipo de aplicação (Dai et al., 2007). Dentre os 

lantanóides, o lantânio e o cério possuem diferenças em relação aos demais. O 

lantânio é o único que não possui nenhum elétron f no seu estado fundamental, 

sendo o que apresenta maior basicidade ao longo da série (Sato et al., 2009); já o 

cério além de apresentar o estado de oxidação (III), também é encontrado, 

suficientemente estável em solução aquosa, no estado de oxidação (IV) (Adachi; 

Imanaka, 1998). Os compostos de cério possuem ainda outras características, tais 

como, alta mobilidade de oxigênio em sua rede cristalina e alta afinidade por 

compostos contendo oxigênio, nitrogênio e enxofre, as quais os tornam 

interessantes para a aplicação em diversas vertentes tecnológicas, por exemplo, 

baterias recarregáveis e células combustíveis (Martins; Hewer; Freire, 2007). Os 

óxidos de lantânio e de cério são utilizados, por exemplo, no tratamento de emissões 
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gasosas, de efluentes, de emissões automotivas e em processos de craqueamento 

de frações do petróleo (Martins; Isolani, 2005). 

Nos últimos anos, alguns trabalhos têm reportado o uso do óxido de cério 

(CeO2) como catalisador no processo de ozonização catalítica heterogênea (Faria; 

Órfão; Pereira, 2008; Li et al., 2009; Orge et al., 2011; Pinheiro Da Silva et al., 2010). 

Gonçalves e colaboradores (Gonçalves et al., 2012) investigaram a eficiência 

catalítica de materiais híbridos de óxido de cério e carvão ativado, com quantidades 

variáveis do cátion metálico, no processo de ozonização frente ao ácido oxálico e à 

anilina. Os materiais híbridos apresentaram melhores resultados de remoção de 

ambas as espécies orgânicas quando comparados com os resultados obtidos 

quando se empregou apenas o carvão ativado como catalisador, sendo este 

aumento atribuído ao sinergismo entre o CeO2 e o suporte. Os autores verificaram 

ainda que a eficiência catalítica depende da quantidade de Ce(III) presente na 

superfície do material, bem como da área superficial específica e do diâmetro médio 

das partículas de óxido de cério. 

A versatilidade de aplicação da ozonização catalítica heterogênea não se 

limita à possibilidade de utilização de diversos materiais, com características 

distintas, como catalisadores. Este processo pode ainda ser aplicado na degradação 

de uma gama de substâncias orgânicas poluentes recalcitrantes a outros processos 

de tratamento. 

 

I.2. Compostos orgânicos poluentes 

Existem diversas classes de compostos orgânicos poluentes, as quais podem 

ser destacadas devido a alguns fatores, tais como, bioacumulação, a qual pode levar 

a biomagnificação, elevada toxicidade e persistência ambiental.  Dentre estas 
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classes estão os corantes, compostos fenólicos, fármacos, produtos de higiene 

pessoal, organoclorados e nitroaromáticos (Holliger et al., 1997; Mahmoud; Freire, 

2007; Ternes, 1998; Zazo et al., 2005). 

Os corantes têm sido muito utilizados em aplicações fotoquímicas e nas 

indústrias de revestimento, fotográfica e têxtil, sendo que a demanda por corantes 

tem aumentado muito desde o descobrimento das fibras sintéticas (Domínguez; 

Beltrán; Rodríguez, 2005). A coloração intensa, proveniente das etapas de 

tingimento e lavagem, assim como a grande variedade de estruturas e propriedades 

químicas dos corantes são algumas das principais características de um efluente 

têxtil. Estima-se que entre 10 e 15% dos corantes são perdidos durante estes 

processos (Faria; Órfão; Pereira, 2009; Pereira; Freire, 2006; Reife; Freeman, 1996). 

O descarte de efluentes altamente coloridos contendo corantes sintéticos pode ser 

muito prejudicial para os corpos d’água, uma vez que os corantes absorvem a 

radiação solar, diminuindo a intensidade de luz absorvida pelas plantas aquáticas e 

pelo fitoplâncton, reduzindo tanto a fotossíntese quanto a oxigenação do meio 

aquático (Perkowski; Ledakowicz, 2002). 

Cerca de metade dos corantes têxteis utilizados nos dias de hoje, são 

azocorantes, cuja característica é a presença do grupo azo (–N=N–) (Arslan; 

Balcioglu, 2001; Kunz et al., 2002). Estes corantes são estáveis fotoquimicamente, 

xenobióticos, não biodegradáveis, e alguns de seus produtos de degradação, tais 

como aminas aromáticas, podem apresentar toxicidade elevada. Estas 

características fazem com que estes compostos não sejam totalmente degradados 

ou apresentem baixo teor de remoção quando submetidos aos tratamentos 

biológicos convencionais, sendo incapazes de satisfazer os padrões de cor dos 

efluentes tratados (Arslan; Balcioglu, 2001; Domínguez; Beltrán; Rodríguez, 2005; 
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Faria; Órfão; Pereira, 2009; Pereira; Freire, 2006; Vandevivere; Bianchi; Verstraete, 

1998). Assim, devido aos limites cada vez mais rigorosos de descarga de efluentes 

tratados nos corpos d’água, tecnologias de tratamento mais eficazes devem ser 

desenvolvidas para a descoloração e remoção da toxicidade dos efluentes têxteis. 

Os compostos fenólicos constituem uma classe de substâncias orgânicas 

poluentes de interesse ambiental, uma vez que são encontrados em uma grande 

variedade de efluentes industriais, tais como, de derivados de petróleo, papel e 

celulose, fármacos, produção de plásticos, corantes, tintas e antioxidantes (Araña et 

al., 2010; Araña et al., 2007; Baird, 2002). Isto se deve ao fato destes compostos 

serem empregados tanto como matéria-prima para a obtenção de diversos produtos 

quanto por serem gerados como intermediários em processos industriais em que 

haja oxidação de espécies aromáticas de alto peso molecular (Ding; Aki; Abraham, 

1995). 

A toxicidade destes compostos, bem como de seus produtos de oxidação 

(catecol, hidroquinona, resorcinol, p-benzoquinona e diversos ácidos orgânicos de 

cadeia curta), em ambientes aquáticos é bem estabelecida na literatura (Guerra, 

2001; Mijangos; Varona; Villota, 2006; Zazo et al., 2005). A presença destes 

contaminantes, em níveis de mg L-1, afeta significativamente as propriedades 

organolépticas da água, sendo que muitos deles, como, por exemplo, cloro- e 

nitrofenóis, influenciam as propriedades organolépticas de peixes e crustáceos em 

níveis de mg L-1 (Guerra, 2001). Outro problema relacionado à presença de 

compostos fenólicos em corpos d’água está associado à formação de clorofenóis e 

policlorofenóis na etapa de cloração da água potável, uma vez que estas espécies 

são carcinogênicas (Colarieti; Toscano; Greco Jr., 2002; Gennaro et al., 1997). 
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Dentre as substâncias fenólicas, o fenol é uma das mais utilizadas, 

principalmente devido à sua ação biocida, a qual, em contrapartida, pode reduzir a 

eficiência de sua biodegradação, inibindo processos biológicos de tratamento 

convencionalmente aplicados a efluentes e, desta forma, caracterizando-o como um 

composto poluente recalcitrante (Ding; Aki; Abraham, 1995). Assim, faz-se 

necessário o desenvolvimento de métodos para o tratamento de efluentes que 

contenham fenol, bem como para a sua remoção de ambientes aquáticos 

contaminados, reduzindo inclusive a toxicidade destes efluentes. 

Outro grupo de substâncias que vêm ganhando destaque no cenário mundial 

nas últimas décadas são os fármacos e os produtos de higiene pessoal, uma vez 

que se tornaram artigos de primeira necessidade, sendo que seu elevado consumo 

levou à contaminação dos recursos hídricos (Bila; Dezotti, 2003; Daughton; Ternes, 

1999; Halling-Sørensen et al., 1998). Estes produtos são descartados nos corpos 

d’água de maneira contínua por diferentes rotas, sendo as principais delas o 

lançamento de efluentes industriais e, sobretudo, de esgotos domésticos (tratados e 

não tratados). Considerando-se a principal rota de entrada destes compostos no 

ambiente aquático, primeiramente, as espécies bioativas são metabolizadas no 

organismo humano, sendo, em seguida, excretadas tanto na forma do fármaco 

inalterado quanto de seus metabólitos; entretanto, ambos podem sofrer 

transformações nas estações de tratamento de esgoto (Daughton; Ternes, 1999). 

Em diversas cidades do mundo, o monitoramento contínuo dos esgotos 

recebidos pelas estações de tratamento de esgotos e os lançados nos corpos 

d’água após o tratamento têm mostrado a presença de fármacos (e seus 

metabólitos) e de princípios ativos de produtos de higiene pessoal em concentrações 

nas faixas de mg L-1 e ng L-1, demonstrando que muitos destes compostos são 
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recalcitrantes ao tratamento biológico (Ghiselli, 2006; Jones; Voulvoulis; Lester, 

2005; Ternes, 1998). Nos ambientes aquáticos, apesar de aparentemente baixas, 

estas faixas de concentração são bastante relevantes, uma vez que muitos destes 

compostos podem ser bioacumulados, sendo sua liberação contínua nociva aos 

organismos aquáticos e terrestres em qualquer nível da hierarquia biológica (Fent; 

Weston; Caminada, 2006). 

Neste grupo, o ácido salicílico pode ser destacado, pois é o principal 

metabólito de um dos analgésicos mais consumidos no mundo, o ácido 

acetilsalicílico (Henschel et al., 1997; Otero; Zabkova; Rodrigues, 2005). Vários 

salicilatos são utilizados comercialmente, tais como os salicilatos de sódio e de 

magnésio, podendo ser encontrados em muitos medicamentos de balcão e também 

aqueles cuja prescrição médica se faz necessária (Otero; Grande; Rodrigues, 2004). 

Entretanto, estas não são as únicas fontes de ácido salicílico, uma vez que o mesmo 

pode ser encontrado em muitas formulações tanto de cosméticos quanto de 

medicamentos, pois este ácido carboxílico é eficiente na remoção de verrugas, no 

tratamento de infecções cutâneas causadas por fungos e no tratamento tópico de 

acne, além de favorecer a regeneração celular, sendo um dos componentes dos 

cremes anti-idade. Esta espécie é ainda utilizada como conservante de alimentos e 

na proteção de plantas contra insetos e agentes patológicos (Daughton; Ternes, 

1999; Goi; Veressinina; Trapido, 2008). 

Além de ser encontrado em efluentes de diversos processos industriais, o 

ácido salicílico está presente nas chamadas águas residuais cinzas, ou seja, 

aquelas provenientes de residências, escolas, hotéis, complexos comerciais, bem 

como de indústrias, devido à contribuição de banheiros e bidês (Eriksson et al., 

2003). Esta espécie não é totalmente removida nas estações de tratamento de 
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esgoto, sendo encontrada em águas superficiais e subterrâneas (Parisheva; 

Nusheva, 2007). Somado a isto se tem a grande variedade de fontes de ácido 

salicílico, sendo necessário o desenvolvimento de novos processos de tratamento 

de efluentes/purificação de água. 

Outro ponto que torna o ácido salicílico uma espécie relevante a ser avaliada 

como um composto modelo no processo de ozonização está relacionado ao fato de 

ácidos orgânicos serem tanto subprodutos quanto produtos finais em processos 

oxidativos (Gottschalk; Saupe; Libra, 2000). Como dito anteriormente, estas 

espécies são, muitas vezes, recalcitrantes à ozonólise, assim, torna-se importante 

avaliar o incremento no teor de mineralização de um ácido orgânico. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. OBJETIVOS 



Capítulo II – Objetivos 39 

Tendo em vista o que foi discutido anteriormente, o principal objetivo deste 

trabalho foi a avalição da eficiência de diferentes materiais utilizados como 

catalisadores no processo de ozonização catalítica heterogênea. Para tanto, 

investigaram-se tanto a síntese e caracterização de óxidos de lantanóides 

incorporados em sílica mesoporosa ordenada quanto a eficiência catalítica destes 

materiais no processo de ozonização catalítica heterogênea, visando à 

degradação/mineralização de compostos orgânicos poluentes. 

Como metas específicas, neste trabalho prepararam-se materiais contendo 

óxido de cério ou óxido de lantânio, puros e imobilizados em sílica mesoporosa 

ordenada, do tipo SBA-15. Para tanto, realizou-se as seguintes etapas: 

i. síntese do suporte mesoporoso ordenado (SBA-15); 

ii. imobilização dos óxidos de lantanóide em SBA-15; 

iii. caracterização dos catalisadores obtidos, a fim de avaliar suas 

características texturais, estruturais e morfológicas. 

Ainda como objetivos específicos deste trabalho avaliaram-se: 

i. o potencial de degradação de diferentes compostos orgânicos (Preto 

Remazol B, fenol e ácido salicílico) pelo processo de ozonização catalítica 

heterogênea aplicando-se os diferentes materiais sintetizados. Neste item 

foram estudados a diminuição da concentração das espécies químicas de 

interesse, o teor de mineralização e o consumo de ozônio (quando 

pertinente); 

ii. a influência do precursor do óxido de lantanóide na atividade catalítica 

dos catalisadores sintetizados. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. MATERIAIS E 

MÉTODOS 
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III.1. Síntese dos catalisadores 

III.1.1. Óxido/oxocloreto de lantanóides 

O óxido de cério (CeO2) e o oxocloreto de lantânio (LaOCl) foram obtidos a 

partir da calcinação dos respectivos cloretos (CeCl3.7H2O e LaCl3.7H2O) a 600°C, 

em atmosfera dinâmica de ar, com razão de aquecimento de 2°C min-¹ e mantidos 

nesta temperatura por 120 minutos. Após a calcinação, o sólido obtido foi resfriado a 

temperatura ambiente e mantido em dessecador. 

A temperatura de calcinação para os sais de lantanóide foi determinada 

baseada em curvas termogravimétricas, TG/DTG (Termogravimetric (TG) e 

Differential Termogravimetric (DTG); equipamento Shimadzu, modelo TGA-50). Os 

resultados obtidos indicaram a formação de óxido/oxocloreto a 600°C. 

 

III.1.2. Sílica mesoporosa ordenada 

A sílica mesoporosa ordenada, do tipo SBA-15, foi obtida por meio do método 

descrito por Zhao e colaboradores (Zhao; Huo et al., 1998). Neste procedimento, 

basicamente o direcionador de estrutura (Pluronic P123 (EO20PO70EO20, poli(óxido 

etileno)-poli(óxido propileno)-poli(óxido etileno)) foi solubilizado em uma solução 

aquosa de ácido clorídrico (2 mol L-1), seguida pela adição da fonte de sílica 

(tetraetilortossilicato (TEOS)) e agitação por 24 horas. O material obtido foi tratado 

hidrotermicamente em um frasco digestor de 100 mL, a 100°C por 48 horas. A 

mistura final foi filtrada e o sólido obtido foi lavado por várias vezes com água ultra-

pura (Milli-Q) até a remoção dos íons cloreto, para tanto, fez-se o teste qualitativo 

com nitrato de prata em meio ácido. O material foi seco em estufa a 60°C por 24 

horas e mantido em dessecador sob vácuo. Em seguida, o sólido foi calcinado sob 

atmosfera dinâmica de N2, com razão de aquecimento de 2°C min-1 até atingir 
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540°C, sendo mantido nesta temperatura, sob atmosfera de ar, por 240 minutos. 

Após a calcinação, a sílica mesoporosa ordenada obtida foi mantida em dessecador. 

 

III.1.3. Preparação dos catalisadores Ln-SBA-15 

O cério e o lantânio foram incorporados em SBA-15 via impregnação úmida. 

Para tanto, foram utilizados como precursores dois sais dos respectivos lantanóides: 

cloreto (LnCl3.xH2O) e nitrato (Ln(NO3)3.xH2O); bem como três complexos: 

Ln(pic)3.2Leu.2H2O (Martins et al., 2006), Ln(pic)3.2Gly.6H2O (Martins et al., 2002), 

Ln(pic)3.2Arg.2H2O (Martins et al., 2003), nos quais, Ln = cério ou lantânio; pic = 

ânion picrato; Leu, Gly, Arg são os respectivos aminoácidos: leucina, glicina e 

arginina. 

Primeiramente, a SBA-15 foi ativada a 200°C, por 2 horas e resfriada em 

dessecador sob vácuo. Em seguida, a sílica foi suspensa em tolueno e adicionou-se 

o precursor do lantanóide solubilizado em acetona (5% em mol do Ln em relação à 

SBA-15). O sistema foi deixado sob agitação magnética (600 rpm) por 96 horas. 

Após este período, o sólido suspenso foi separado por filtração, lavado com tolueno, 

seco e calcinado a 600°C, utilizando-se razão de aquecimento de 2°C min-¹, sendo 

mantido nesta temperatura, por 120 minutos, com atmosfera dinâmica de ar durante 

todo o processo. Após a calcinação, o sólido obtido foi armazenado em dessecador. 

Conforme descrito no item III.1.1, a temperatura de calcinação para os 

catalisadores com lantanóides (cério e lantânio) incorporados em SBA-15 foi 

determinada por análise termogravimétrica. 

A escolha da porcentagem molar do lantanóide a ser incorporada foi baseada 

em estudos anteriores (Martins et al., 2010), os quais demonstraram que houve 

atividade catalítica do material preparado utilizando-se esta relação molar. 
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III.2. Caracterização dos catalisadores 

III.2.1. Determinação da composição química dos catalisadores 

A fim de se determinar a composição química dos catalisadores, contendo 5% 

do íon lantanóide, três técnicas distintas foram empregadas: espectroscopia de 

retro-espalhamento Rutherford, espectrometria de emissão atômica por plasma 

indutivamente acoplado e espectrometria de fluorescência de raios X por energia 

dispersiva. 

 

III.2.1.1. Espectroscopia de retro-espalhamento Rutherford, RBS (Rutherford 

Backscattering Spectrometry) 

As medidas de RBS foram realizadas no Laboratório para Análise de 

Materiais por Feixes Iônicos do Instituto de Física da USP/SP (LANFI-IFUSP). 

Utilizou-se um feixe de He+ com energia de 2,2 MeV, carga de 20 mC, corrente de 40 

nA, com ângulo de detecção de 170°. Os resultados obtidos foram analisados de 

acordo com a rotina SIMNRA (Mayer, 1991), obtendo-se as densidades atômicas 

(átomos cm-2) de: silício, cério e lantânio. 

 

III.2.1.2. Espectrometria de emissão atômica por plasma indutivamente acoplado, 

ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy) 

As medidas de ICP-AES foram realizadas na Central Analítica do Instituto de 

Química da USP/SP, utilizando-se um equipamento Spectro, modelo Spectro Arcos 

SOP - FHS12. A abertura das amostras foi realizada utilizando-se HNO3 e HF (em 

cadinho de platina), com aquecimento a 110°C durante 2 horas, sendo o volume 

final de amostra de 50 mL. 
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III.2.1.3. Espectrometria de fluorescência de raios X por energia dispersiva, EDXRFS 

(Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry) 

As medidas de fluorescência de raios X por energia dispersiva foram 

realizadas no Laboratório de Química Supramolecular e Nanotecnologia do Instituto 

de Química da USP/SP (LQSN-IQUSP), utilizando-se um equipamento Shimadzu, 

modelo EDX-720. As análises foram realizadas empregando-se diretamente o 

material sólido sobre mylar, com lâmpada de ródio, operando a 50 kV. 

 

III.2.2. Difração de raios X, XRD (X-ray Diffraction) 

As medidas de difração de raios X foram realizadas em um difratômetro 

Rigaku-Multiflex, do Laboratório de Cristalografia do Instituto de Física da USP/SP 

(LCr-IFUSP), empregando o método de Woodwards (método do pó). Os 

difratogramas de raios X dos catalisadores foram coletados em geometria q/2q na 

faixa de 10° a 60°, com passos de 0,05° em 2q por um período de 2 segundos 

(amostras de óxido de lantanóide) e de 5 segundos (amostras de óxido metálico 

incorporadas em SBA-15) para cada ângulo, operando a 40 kW, 30 mA e utilizando 

uma radiação monocromática CuKa (l = 0,15418 nm). 

 

III.2.3. Espalhamento de raios X a baixo ângulo, SAXS (Small-angle X-ray 

Scattering) 

Os difratogramas de raios X a baixo ângulo foram obtidos em um gerador de 

raios X de ânodo rotatório Rigaku (LCr-IFUSP), operando a 50 kW, 200 mA e 

utilizando radiação monocromática CuKα (l = 0,15418 nm). As distâncias 

interplanares foram calculadas a partir da posição de máximo dos picos de difração. 

A faixa de vetores de onda utilizada foi 0,008 Å-1 < q < 35 Å-1. A detecção foi feita por 
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2 horas em um detector de placa de imagem (image plate) para registrar o vetor de 

espalhamento ( lqp /)4( sen ), sendo “q” metade do ângulo de espalhamento. A 

geometria da linha e o foco do sistema foram obtidos por colimação em fenda. O 

espalhamento do suporte da amostra foi subtraído da medida de intensidade total. 

As amostras foram acondicionadas dentro de um tubo de quartzo de 1,5 mm de 

espessura. 

Alguns difratogramas de raios X a baixo ângulo também foram obtidos no 

equipamento Nanostar da Bruker (LCr-IFUSP) com tubo convencional de cobre 

(CuKα, l = 0,15418 nm), geometria de espelhos Göbel, detector bidimensional, com 

distância entre amostras e detector de 64,8 cm (0,2 £ q £ 3,5 nm-1) e operando a 40 

kW e 30 mA. A intensidade foi normalizada pelo fator de transmissão e o tempo da 

medida (2 horas). 

Independentemente do equipamento utilizado, as distâncias interplanares 

foram calculadas a partir da posição de máximo dos picos de difração usando a Lei 

de Bragg ( ql dsenn 2= ).  

 

III.2.4. Isotermas de adsorção/dessorção de N2, NAI (Nitrogen Adsorption 

Isotherms) 

As isotermas de adsorção/dessorção de N2 dos catalisadores foram 

realizadas no laboratório do Grupo de Pesquisa em Química Verde e Ambiental do 

Instituto de Química da USP/SP (GPQVA-IQUSP). Para tanto, utilizou-se um 

analisador de área superficial e tamanho de poro, a fim de se obter área superficial 

específica, tamanho, volume e distribuição de poros destes materiais. As isotermas 

de adsorção/dessorção foram obtidas a 77 K, em um intervalo de pressão relativa de 

0,05 a 0,995, utilizando N2 com pureza de 99,998%. 
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As áreas superficiais específicas dos catalisadores foram avaliadas usando o 

método de BET (Brunauer; Emmett; Teller, 1938) utilizando medidas na faixa de 

pressão relativa (P/P0) de 0,05 a 0,3. A distribuição do tamanho de poros e os raios 

destes poros foram calculados pelo método BJH (Barrett; Joyner; Halenda, 1951) da 

curva de adsorção de N2. Todas as determinações de superfície dos catalisadores 

foram realizadas em um equipamento da Quantachrome Instruments, modelo NOVA 

1200e e os valores foram obtidos empregando-se o software NOVAWin 2.0 

(Quantachrome Instruments). 

 

III.2.5. Microscopia eletrônica de varredura, SEM (Scanning Electron 

Microscopy) 

As micrografias SEM dos materiais foram obtidas em um Field Emission 

Scanning Electrons Microscope (JEOL, JSM 7401F), na Central Analítica do Instituto 

de Química da USP/SP, operando a 2,0 kV e 10 mA com detector LEI. Os 

catalisadores foram suspensos em água ultra-pura (Milli-Q) e depositados sobre fita 

de carbono ultra lisa (aderida ao porta-amostra de cobre). As amostras foram secas 

em estufa, a 70°C, por 12 horas, e resfriadas a vácuo em dessecador contendo 

pentóxido de fósforo. 

 

III.2.6. Microscopia eletrônica de transmissão, TEM (Transmission Electron 

Microscopy) 

As micrografias TEM dos catalisadores foram obtidas em um equipamento 

Zeiss, modelo LEO 906E, operando a 100 Hz e 10,0 kV. As medidas foram 

realizadas no Laboratório de Biologia Celular do Instituto Butantan (São Paulo). Os 
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materiais foram suspensos em álcool isopropílico e depositados em uma grade de 

cobre recoberta com carbono. 

 

III.3. Sistema de ozonização 

Na Figura 2 encontra-se esquematizado o sistema montado para realização 

dos experimentos de ozonização, dividido nos seguintes módulos: sistema de 

admissão de gás, gerador de ozônio, leitor de fluxo, reator, espectrofotômetro e 

sistema de degradação de ozônio (composto por solução de KI, carvão ativado e 

exaustão). 

 

Figura 2. Representação esquemática do sistema empregado nos tratamentos via 
ozonização, com e sem catalisador. 

Para alimentação do gerador de ozônio (Figura 2, 1) utilizou-se um cilindro de 

oxigênio de alta pressão com 99,99% de pureza, com vazão de gás contínua (Figura 

2, 2) (30 L h-1, a temperatura e pressão ambiente). Após ter a vazão ajustada, o 

oxigênio passava por uma coluna de sílica (Figura 2, 3) para reduzir o teor de 

umidade antes de o gás entrar no gerador de ozônio. 

Para a geração de ozônio in situ foi utilizado um gerador de ozônio (Figura 2, 

5) da marca Multivácuo (MV 06), baseado no método de descarga por efeito corona, 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 
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sendo empregado oxigênio puro como gás de alimentação do sistema. A potência 

aplicada no gerador de O3 foi de 6 kV. A vazão da mistura gasosa (O2/O3) foi 

controlada por um sistema de válvulas agulha. O reator (Figura 2, 6), no qual as 

espécies alvo interagiam com o O3, era de escala laboratorial, com capacidade para 

500 mL de solução sintética da substância alvo. Este reator foi confeccionado em 

formato tubular, com uma razão altura/diâmetro interno de aproximadamente dez (40 

x 4 cm), ou seja, o reator era mais comprido do que largo visando aumentar o tempo 

de contato entre ozônio e a solução a ser degradada. A entrada do gás foi feita pela 

parte inferior do reator, passando por uma placa porosa de vidro sinterizado, a fim 

de melhorar a transferência de massa do ozônio da fase gasosa para a fase líquida. 

Todas as conexões do sistema eram de polietileno ou silicone devido à resistência 

destes materiais frente ao ozônio. 

O ozônio foi determinado espectrofotometricamente (Figura 2, 7), no 

comprimento de onda de 254 nm, utilizando-se um espectrofotômetro da marca 

Shimadzu (Multi Spec-1501). A mistura gasosa contendo oxigênio e ozônio, após 

sair do reator, passava através de uma célula de fluxo, com 1,0 cm de caminho 

óptico, localizada no interior do espectrofotômetro, sendo então determinada a 

absorbância. A concentração de ozônio foi estabelecida empregando-se a Lei de 

Beer (
3O

bCA e= ), com absortividade molar (e) igual a 3000 L mol-1 cm-1 (Gottschalk; 

Saupe; Libra, 2000). As análises dos dados foram realizadas utilizando-se o 

software Shimadzu Hyper-UV (versão 1.50). 

O ozônio residual do sistema foi destruído pela passagem do gás por um 

frasco lavador contendo iodeto de potássio (Figura 2, 8) e depois por um frasco 

contendo carvão ativo (Figura 2, 9) para garantir que não houvesse liberação de 
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ozônio para o meio externo. O sistema de ozonização foi montado no interior de uma 

capela. 

Em todos os experimentos, utilizou-se 350 mL de solução aquosa da 

substância alvo e, para experimentos de ozonização catalítica, 35,0 mg de 

catalisador (100 mgsólido L-1
solução), tanto puro quanto suportado. O catalisador foi 

adicionado ao reator e mantido em contato com a solução a ser tratada por 15 

minutos antes do início de cada experimento catalítico. 

Todos os experimentos foram realizados a temperatura ambiente (22°C), com 

agitação magnética (800 rpm). Todos os experimentos de ozonização catalítica 

foram realizados em meio ácido, com pH inicial igual a 3,0 ± 0,1, não sendo 

reajustado durante o experimento. Este valor de pH foi escolhido devido ao fato do 

ozônio apresentar uma menor velocidade de decomposição neste pH (Kunz et al., 

1999). 

 

III.4. Transferência de massa 

A fim de se obter a concentração de ozônio na fase líquida (água deionizada 

acidificada com H2SO4, pH = 3,0) as alíquotas foram analisadas, imediatamente 

após a coleta, em um espectrofotômetro, sendo o comprimento de onda igual a 254 

nm e o caminho óptico de 1,0 cm. Como a concentração de ozônio em solução é 

diretamente proporcional à absorbância, a mesma foi determinada utilizando-se a 

Lei de Beer (
3O

bCA e= ), com e = 3000 L mol-1 cm-1 (Gottschalk; Saupe; Libra, 2000). 

Com os dados obtidos foi possível fazer um gráfico de concentração de ozônio em 

função do tempo. A análise dos dados foi realizada utilizando-se o software 

OriginPro8, com ajuste Sigmoidal, empregando-se o modelo SWeibull2, o qual 

fornece diretamente o valor do coeficiente de transferência de massa (KLa). Para se 
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determinar o KLa, é necessário calcular o balanço de massa na fase limitante 

(líquida) (Kunz et al., 1999). A Equação 8 descreve este balanço e estabelece as 

relações entre as concentrações de ozônio em solução em função do tempo. 

LdL

sat

LL

L
CKCCaK

dt

dC
--= )(  Eq. 8 

sendo CL
sat a concentração de saturação de ozônio no líquido em mg L-1, nas 

condições de operação (temperatura e pressão parcial de O3), CL a concentração de 

ozônio na solução em mg L-1, Kd a constante de decomposição de O3 em min-1 e t o 

tempo de ozonização em minutos. 

Sob condições hidrodinâmicas, com pH e temperatura constantes, o KLa pode 

ser obtido pela Equação 9. 

aKt

LL

LL Le
CC

CC
=

-

-

0

*

 Eq. 9 

sendo CL
* a concentração de ozônio (em equilíbrio) na solução em mg L-1, CL0 a 

concentração inicial de O3 em mg L-1 (Mahmoud, 2006). 

 

III.5. Substâncias alvo 

Soluções sintéticas de Preto Remazol B, fenol e ácido salicílico foram 

utilizadas neste trabalho com o intuito de avaliar a eficiência na 

degradação/mineralização destas substâncias poluentes. As estruturas químicas 

destas substâncias orgânicas são mostradas na Figura 3. 
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NH2OH
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Figura 3. Estruturas químicas: (a) Preto Remazol B; (b) fenol; (c) ácido salicílico. 

Soluções estoque foram preparadas com concentrações iguais a: 5.000 mg L-

1 de Preto Remazol B (MM = 991,8 g mol-1), 10.000 mg L-1 de fenol (MM = 94,11 g 

mol-1) e 1.000 mg L-1 de ácido salicílico (MM = 138,12 g mol-1). Diluições a partir 

destas soluções estoque foram realizadas a fim de obter uma concentração final de 

100 mg L-1 da substância desejada. Para o Preto Remazol B esta concentração 

corresponde a 31,5 mg L-1 de carbono em solução, ou seja, esta é a concentração 

total de carbono que se tinha no início do processo de ozonização. Para o fenol e 

para o ácido salicílico a  quantidade inicial de  carbono foi de 76,5 mg L-1 e 60,9 mg 

L-1, respectivamente. 

 

III.6. Controle analítico 

A redução nos parâmetros de avaliação (degradação e mineralização) foi 

realizada através da comparação das soluções das substâncias alvo sem nenhum 

tratamento prévio e após diferentes tempos de tratamento. Para a apresentação dos 

resultados os mesmos foram normalizados. 

 

 

(a) 

(b) (c) 
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III.6.1. Determinação da degradação do Preto Remazol B 

Para o acompanhamento da degradação do azocorante utilizou-se um 

espectrofotômetro Femto (modelo 700S), com o comprimento de onda fixo, sendo 

todas as medidas realizadas utilizando-se uma cubeta de quartzo com 1,0 cm de 

caminho óptico. A análise se baseou na absorção da radiação visível pelo grupo 

cromóforo (–N=N–) na região de máxima absorção (lmáx = 600 nm). Realizou-se o 

acompanhamento da diminuição da intensidade desta banda de absorção no 

decorrer do tempo de tratamento. 

 

III.6.2. Determinação da degradação do fenol 

Para avaliar a degradação do fenol utilizou-se o método 5530 C do Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (Apha/Awwa/Wpcf, 2003). 

Este método baseia-se na reação dos compostos fenólicos com 4-amino-antipirina, 

pH 10,0 ± 0,2, em presença de persulfato de potássio, formando um complexo de 

coloração avermelhada, cuja absorbância é diretamente proporcional à 

concentração dos compostos fenólicos presentes na amostra. O comprimento de 

onda utilizado foi o de máxima absorção do complexo formado (lmáx = 510 nm). Para 

as medidas de absorbância utilizou-se um espectrofotômetro Femto (modelo 700S), 

com comprimento de onda fixo (lmáx), empregando-se uma cubeta de quartzo, com 

1,0 cm de caminho óptico, para todas as medidas. 

 

III.6.3. Determinação da degradação do ácido salicílico 

Acompanhou-se a degradação do ácido salicílico através de 

Espectrofotometria UV-Vis. O comprimento de onda de máxima absorção (lmáx = 

297 nm) do ácido salicílico foi obtido a partir de uma varredura espectral no intervalo 
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200 a 800 nm, utilizando-se um espectrofotômetro Shimadzu (modelo UV-2550). 

Para o acompanhamento da diminuição da intensidade desta banda de absorção, 

utilizou-se um espectrofotômetro Femto (modelo 700S), com o comprimento de onda 

fixo (lmáx). Todas as medidas foram realizadas em cubeta de quartzo, com 1,0 cm de 

caminho óptico. 

 

III.6.4. Determinação da mineralização 

Carbono orgânico total (COT) é o parâmetro de maior relevância para se 

quantificar a matéria orgânica em amostras de água e efluentes aquosos, uma vez 

que se obtém a quantidade total de carbono. O COT de uma amostra de água pode 

ser composto de carbono orgânico dissolvido (COD), carbono orgânico volátil (VOC) 

(referido também como carbono orgânico purgável, COP), carbono orgânico 

suspenso (COS) (também chamado de carbono orgânico particulado, COPd) e 

carbono orgânico não-purgável (CONP) (Oppenländer, 2003). 

COD é definido como a fração de COT da amostra que passa através de um 

sistema de filtração com membrana tendo como diâmetro de poro 0,45 mm. A 

redução de COD caracteriza a mineralização da matéria orgânica dissolvida contida 

na amostra quer seja por processos químicos ou biológicos. 

Avaliou-se a mineralização, em função do tempo de tratamento das 

substâncias alvo, ou seja, a oxidação da matéria orgânica a CO2, água e ácidos 

inorgânicos, pela medida da concentração de carbono orgânico dissolvido, seguindo 

o método padrão 5310 B do Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (Apha/Awwa/Wpcf, 2003). Este método baseia-se na oxidação da 

matéria orgânica, sendo realizadas duas determinações diretas: carbono total (CT) e 
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carbono inorgânico (CI); o COT é uma medida indireta, sendo calculado através da 

Equação 10. 

CICTCOT -=  Eq. 10 

Determina-se o CT pela introdução da amostra numa câmara de reação 

aquecida a uma temperatura de, aproximadamente, 670°C, empregando-se um 

catalisador de platina adsorvido sobre óxido de alumínio, dessa forma, a água é 

vaporizada e o carbono do analito é transformado em CO2, sendo posteriormente 

quantificado por um analisador de infravermelho não dispersivo. Já o CI é medido 

utilizando-se uma câmara de reação que contém ácido fosfórico, e, assim, é 

transformado em CO2, que é quantificado da mesma maneira que o CT. 

Todas as determinações de carbono orgânico total foram realizadas em um 

analisador de COT da Shimadzu, modelo TOC - 5000A. As medidas foram 

realizadas no Centro de Engenharia e Sistemas Químicos do Departamento de 

Engenharia Química da Escola Politécnica da USP/SP (LSCP-CESQ, EPUSP-SP). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO 
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IV.1. Caracterização dos catalisadores 

A caracterização dos materiais sintetizados constitui uma etapa importante, 

pois o desempenho dos mesmos como catalisadores em um processo catalítico 

heterogêneo está intimamente relacionado às suas propriedades. Assim, fatores 

como cristalinidade, área superficial e morfologia, dentre outros, influenciam 

diretamente a eficiência catalítica destes materiais, pois, como o processo de 

ozonização catalítica heterogênea envolve reações interfaciais sólido/líquido/gás, as 

regiões de interface da superfície do material desempenham um papel importante na 

eficiência do processo de degradação (Legube; Karpel Vel Leitner, 1999). 

Variações na etapa de síntese, como tempo de reação, precursores e meio 

reacional, podem levar a alterações nas propriedades morfológicas, estruturais, 

texturais e físico-químicas dos materiais obtidos. Bem como, a disponibilidade de 

sítios ativos nestes materiais, ou seja, regiões do material responsáveis pela 

atividade catalítica (por exemplo, sítios ácidos de Lewis presentes na superfície), 

também sofre variação, sendo esta de grande importância na etapa de avaliação 

catalítica (Eimer et al., 2006; Hewer, 2010). Assim, alguns trabalhos (Eimer et al., 

2006; Laha et al., 2002; Orge et al., 2009) demonstram a correlação existente entre 

as características dos catalisadores com sua eficiência catalítica, sendo necessário 

haver um controle sintético a fim de modular suas propriedades. 

Nesta seção serão apresentados os resultados de composição química, 

cristalinidade, ordenação estrutural dos mesoporos, tamanho e volume de poros, 

área superficial específica e morfologia. Para tanto, foram empregadas diferentes 

técnicas de caracterização para todos os materiais (RBS, ICP-AES, EDXRFS, XRD, 

SAXS, NAI, SEM e TEM), de acordo com o parâmetro a ser avaliado. 
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IV.1.1. Óxido de cério incorporado em SBA-15 

As técnicas de caracterização foram empregadas tanto para o óxido puro 

(obtido pela calcinação do CeCl3.7H2O) quanto para o CeO2 incorporado à SBA-15. 

Estes materiais incorporados foram obtidos a partir de diferentes precursores do 

óxido de cério, como descrito no item III.1.3. Sais e complexos de cério foram 

empregados como fonte do cátion metálico a fim de se verificar se haveria influência 

dos mesmos nas propriedades estruturais, texturais e morfológicas das amostras 

SBA-Ce. 

Para facilitar a identificação destes materiais ao longo do texto, os mesmos 

foram nomeados de acordo com o precursor do óxido de cério. Assim sendo, para 

os dois sais tem-se: SBA-Ce(Cl) (Cl = cloreto de cério hidratado) e SBA-Ce(Nit) (Nit 

= nitrato de cério hidratado); e para os três complexos, que diferem entre si devido 

ao aminoácido (ligante), tem-se: (SBA-Ce(Leu) (Leu = leucina), SBA-Ce(Gly) (Gly = 

glicina) e SBA-Ce(Arg) (Arg = arginina). 

 

IV.1.1.1. Teor de cério nos catalisadores Ce-SBA 

A quantidade de cério efetivamente incorporado na SBA-15 pode estar 

diretamente relacionada com a eficiência catalítica do material. Determinou-se a 

porcentagem molar de cério nas amostras de SBA-Ce, cujo valor nominal do íon 

cério incorporado foi de 5% em mol. Os resultados podem ser observados na Tabela 

1. Observou-se que, para todos os materiais, a porcentagem de cério efetivamente 

incorporada foi inferior ao valor nominal utilizado na etapa de incorporação dos íons 

cério na SBA-15. No método utilizado para a incorporação do óxido de cério em 

SBA-15 (impregnação úmida) tem-se uma etapa de filtragem, seguida de lavagem 

do material sintetizado, o que pode levar à lixiviação de parte do precursor, 
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sobretudo o que está interagindo com os grupos silanóis presentes na superfície do 

suporte. 

Tabela 1. Porcentagem molar de Ce nas amostras de SBA-Ce. 

Amostra %[Ce] 

SBA-Ce(Leu)* 0,7 

SBA-Ce(Gly)* 1,4 

SBA-Ce(Arg)* 1,0 

SBA-Ce(Cl)* 2,0 

SBA-Ce(Nit)** 2,5 

Resultados obtidos por: *RBS; **ICP-AES. 

Analisando-se os resultados apresentados na Tabela 1, observou-se que, 

quando se utilizou os precursores inorgânicos (SBA-Ce(Cl) e SBA-Ce(Nit)), obteve-

se a incorporação de uma quantidade maior de cério (2,0 e 2,5% em mol, 

respectivamente) foi efetivamente incorporada à SBA-15, sendo que, para o 

segundo, houve uma incorporação efetiva de 50% do valor nominal de cério. Uma 

hipótese para o nitrato de cério ter proporcionado uma maior incorporação do CeO2, 

é o fato do mesmo possuir maior solubilidade no meio orgânico (tolueno/acetona) 

utilizado para a incorporação, o que provavelmente favoreceu o contato entre o cério 

e a superfície/mesoporos da SBA-15 (Lide (Ed.), 1992-1993). 

Em relação aos complexos, esperava-se que a incorporação do cátion 

metálico estivesse relacionada ao volume espacial dos grupos ligantes do complexo. 

Assim, verificou-se que a quantidade de cério efetivamente incorporada foi 

inversamente proporcional tanto em relação ao volume específico aparente (Bull; 
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Breese, 1974) quanto ao parâmetro estérico (Charton, 1981) (efeito da cadeia 

lateral) do aminoácido (Tabela 2). 

Tabela 2. Parâmetro estérico e volume específico aparente dos diferentes aminoácidos 
presentes nos complexos de cério (Bull; Breese, 1974; Charton, 1981). 

Aminoácido Parâmetro estérico 
Volume específico 

aparente 

Leucina 0,98 0,842 

Glicina 0,00 0,592 

Arginina 0,68 0,728 

Além disso, a análise dos espectros de RBS demonstraram que todas as 

amostras são compostas por uma única camada, exceção feita à SBA-Ce(Gly). 

Nesta amostra, observou-se a presença de duas camadas, sendo que ambas 

possuem composição similar, ou seja, são formadas por quantidades muito similares 

de silício e cério, porém a primeira delas é muito menos espessa do que a segunda. 

 

IV.1.1.2. Estudos estruturais: nível atômico 

Utilizando-se da difração de raios X a alto ângulo foi possível inferir sobre a 

cristalinidade do óxido de cério incorporado à SBA-15. Como a sílica mesoporosa 

ordenada utilizada como suporte é amorfa, esperava-se que nas amostras SBA-Ce 

fosse possível identificar picos de difração referentes à fase cristalina do CeO2, bem 

como verificar se a intensidade destes picos pode ser relacionada com os diferentes 

precursores utilizados (Bond, 1987). Dessa forma, difratogramas contendo picos de 

difração cuja largura a meia-altura é estreita são um indício de materiais com alta 

cristalinidade (Clegg, 2005). 



Capítulo IV – Resultados e Discussão 60 

Os difratogramas de raios X (Figura 4) das amostras SBA-Ce mostram que os 

materiais obtidos com os diferentes precursores de cério (sais inorgânicos e 

complexos metálicos) são pouco cristalinos, quando comparados com o óxido de 

cério puro. Todas as amostras apresentaram as reflexões características da 

estrutura tipo fluorita (grupo espacial Fm3m) do CeO2, com exceção da amostra de 

SBA-Ce(Leu), possivelmente devido a pequena quantidade do óxido de cério 

presente no material. A identificação da fase cristalina cúbica foi obtida por 

comparação dos difratogramas de raios X das diferentes amostras sintetizadas com 

o difratograma de referência do banco de dados do ICDD/JCPDS (International 

Center for Diffraction Data/Joint Committeeon Powder Diffraction Standards). Assim 

sendo, na Figura 4, é possível também observar a indicação da fase cristalina, de 

acordo com a ficha cristalográfica do óxido de cério, bem como a indexação dos 

planos cristalográficos (hkl) referentes às reflexões mais intensas. 
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Figura 4. XRD das amostras de CeO2 e SBA-Ce, obtidas a partir dos diferentes precursores 
do cátion metálico. | Fase cristalina cúbica referente ao CeO2. 
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Na Figura 4, observou-se que as quatro reflexões mais intensas 

características da fase cúbica do CeO2 estão presentes em todas as amostras, com 

exceção para SBA-Ce(Leu), como já mencionado. No difratograma desta amostra, 

observou-se apenas uma banda com 2θ° em torno de 25, a qual é correspondente a 

parede amorfa da sílica utilizada como suporte (SBA-15). Também foi possível 

verificar que nas demais amostras de SBA-Ce houve um alargamento dos picos de 

difração referentes ao CeO2, o qual pode ser atribuído tanto a um arranjo menos 

ordenado do que o óxido puro quanto a baixa quantidade do referido óxido 

incorporado à SBA-15 (Clegg, 2005). 

Para as amostras de SBA-15 incorporadas com óxido de cério, observou-se 

que a intensidade destas reflexões decresce na seguinte ordem: SBA-Ce(Cl) > SBA-

Ce(Nit) > SBA-Ce(Arg) > SBA-Ce(Gly). Dessa forma, pode-se inferir que, dentre as 

amostras de SBA-15 incorporadas com o óxido de cério, as que apresentaram maior 

cristalinidade foram aquelas cujo precursor do íon lantanóide foi um sal inorgânico. 

Entretanto, apesar da quantidade do cátion metálico efetivamente incorporado ter 

sido maior na amostra SBA-Ce(Nit), o emprego do cloreto de cério(III) como 

precursor levou a obtenção de um material com cristalinidade um pouco maior. 

Assim, pode ser possível que o uso deste sal como precursor do cátion metálico 

tenha levado a formação de domínios mais bem estruturados sob a superfície do 

suporte, diminuindo assim a formação de agregados de CeO2. 

Em relação às amostras SBA-Ce(aminoácidos), as intensidades das reflexões 

características do CeO2 são inversamente proporcionais à hidrofobicidade do 

aminoácido (Bull; Breese, 1974; Nozaki; Tanford, 1971). Assim, apesar do complexo 

contendo glicina ter proporcionado uma maior quantidade de cério efetivamente 

incorporado, o complexo contendo arginina, o mais hidrofílico dos aminoácidos 
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utilizados, proporcionou maior cristalinidade ao CeO2. O complexo metálico 

contendo arginina pode ter levado a formação de domínios de óxido de cério mais 

bem distribuídos no suporte, uma vez que este aminoácido possui maior afinidade 

pelos grupos silanóis da superfície da SBA-15. 

 

IV.1.1.3. Estudos estruturais: ordenamento dos mesoporos 

O estudo estrutural das amostras SBA-Ce é muito importante, pois a atividade 

catalítica de um material está intimamente ligada à sua estrutura, sobretudo no caso 

de sólidos porosos, uma vez que manter a integridade dos poros ao final da síntese 

é de fundamental importância. Desta forma, a fim de verificar se tanto a SBA-15 

quanto as amostras de SBA-Ce estavam bem estruturadas, ou seja, se 

apresentavam mesoporos ordenados, utilizaram-se duas técnicas distintas (SAXS e 

NAI), as quais forneceram informações complementares quanto à estruturação dos 

materiais. 

Primeiramente, empregou-se a técnica de espalhamento de raios X a baixo 

ângulo, a qual possibilita a avaliação do ordenamento dos poros. Os SAXS das 

amostras de SBA-15 e SBA-Ce são apresentados nas Figuras 5 e 6. Em todos os 

difratogramas foi possível observar as três reflexões de Bragg, (100), (110) e (200), 

características da estrutura mesoporosa bidimensional hexagonal (P6mm) da SBA-

15 (Zhao; Feng et al., 1998). 
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Figura 5. SAXS das amostras de SBA-15 e SBA-Ce, obtidas a partir dos diferentes 
precursores do cátion metálico. Difratogramas obtidos no equipamento da Rigaku. 
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Figura 6. SAXS das amostras de SBA-15 e SBA-Ce(Nit). Difratogramas obtidos no 
equipamento Nanostar. 



Capítulo IV – Resultados e Discussão 64 

O SAXS da amostra SBA-Ce(Nit) apresenta picos mais bem definidos (Figura 

6) em relação ao das demais amostras (Figura 5), uma vez que a obtenção destes 

dados foi realizada em um equipamento Nanostar, o qual possui melhor 

performance (como, por exemplo, alta intensidade do feixe de raios X incidente)  do 

que o equipamento da Rigaku. Porém, independente do equipamento utilizado, 

todas as amostras (SBA-15 pura e SBA-Ce) apresentaram as três reflexões 

características de uma estrutura hexagonal bidimensional. Ambos levaram a 

resultados semelhantes para as distâncias interplanares e parâmetros de rede, 

considerando-se as três reflexões principais. Os resultados obtidos tanto para a 

SBA-15 quanto para as amostras SBA-Ce são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3. Distâncias interplanares e parâmetros de rede das amostras SBA-15 e SBA-Ce. 

Amostra 

*d(hkl), nm **a(hkl), nm 

(100) (110) (200) (100) (110) (200) 

SBA-15 

10,9* 6,07* 5,21* 12,6* 12,1* 12,0* 

10,3** 5,88** 5,11** 11,8** 11,8** 11,8** 

SBA-Ce(Leu)* 10,5 5,91 5,09 12,1 11,8 11,8 

SBA-Ce(Gly)* 10,5 5,91 5,06 12,1 11,8 11,7 

SBA-Ce(Arg)* 10,2 5,89 4,95 11,8 11,8 11,4 

SBA-Ce(Cl)* 10,4 5,91 5,01 12,0 11,8 11,6 

SBA-Ce(Nit)** 10,1 5,74 4,97 11,7 11,5 11,5 

* d(hkl): distância interplanar da reflexão (hkl). 

** a(hkl): parâmetro de rede da reflexão (hkl). 

Resultados obtidos por: *Rigaku; **Nanostar. 
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Analisando-se os dados obtidos por SAXS (Figuras 5 e 6 e Tabela 3) dos 

materiais (SBA-Ce) preparados com os diferentes precursores do cátion metálico, 

observa-se que os mesmos continuam estruturados, sem alterações significativas 

nos parâmetros de rede, quando comparados aos parâmetros de rede obtidos para 

a SBA-15 pura. Este resultado demonstra que não houve colapso da estrutura 

mesoporosa ordenada do suporte em decorrência da incorporação do CeO2. O 

pequeno decréscimo nas distâncias interplanares e nos parâmetros de rede das 

amostras SBA-Ce já era esperado em virtude do encolhimento da estrutura 

decorrente do segundo processo de calcinação. Assim sendo, conclui-se que a 

etapa de incorporação e posterior obtenção do óxido de cério, incluindo a etapa de 

calcinação a 600°C, não afetou a estrutura mesoporosa dos catalisadores. 

As propriedades estruturais destes materiais também foram avaliadas por 

adsorção/dessorção de N2. Esta é uma importante análise para os materiais em 

questão, pois a partir das isotermas e da forma da histerese é possível inferir sobre 

a geometria dos mesoporos (Lowell; Shields, 1991). 

O perfil das isotermas de sorção de N2 das amostras de CeO2, SBA-15 e 

SBA-Ce foi analisado (Figura 7), uma vez que, em virtude da histerese desta 

isoterma, é possível verificar a presença de poros nestes materiais. No caso do tipo 

de histerese observado na Figura 7, ela é resultado da condensação capilar que 

ocorre dentro dos mesoporos do material. Porém, apesar de indicar o tipo e o 

formato do poro, a presença de histerese não, necessariamente, implica que os 

poros destes materiais sejam ordenados (Sing et al., 1985). Esta informação foi 

obtida utilizando-se SAXS. 
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Figura 7. Isoterma de adsorção/dessorção de N2 das amostras de CeO2, SBA-15 e SBA-Ce, 
obtidas a partir dos diferentes precursores do cátion metálico. 

Analisando-se o perfil das isotermas de adsorção/dessorção de N2 (Figura 7), 

pode-se observar que a amostra do óxido de cério puro apresentou apenas uma 

pequena histerese, do tipo H3, relacionada aos macroporos do material (poros com 

diâmetro maior que 50 nm), referentes às fendas das partículas agregadas de CeO2 

(Lowell; Shields, 1991). As amostras de SBA-15 e SBA-Ce apresentaram o mesmo 

perfil, assemelhando-se com isotermas do tipo IV (Lowell; Shields, 1991), indicando, 

assim, que estas amostras apresentam a mesma estruturação. Além disso, este tipo 

de histerese é característico de materiais que contenham mesoporosos, ou seja, 

possuem, de acordo com a classificação da IUPAC, diâmetro médio de poros entre 2 

e 50 nm (Zdravkov et al., 2007). A histerese obtida para estes materiais é do tipo H1, 

a qual, em geral, está associada a materiais com estrutura regular e estreita 

distribuição de poros, bem como indica que os poros possuem o formato de tubos 

cilíndricos (Lowell; Shields, 1991). Este formato de poro é característico da estrutura 
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da sílica mesoporosa ordenada utilizada como suporte, ou seja, da SBA-15 (Sing et 

al., 1985; Zhao; Feng et al., 1998).  

Este resultado também demonstra que não houve alteração/colapso estrutural 

do suporte com a incorporação do óxido de cério, corroborando com os dados de 

SAXS. A diminuição no volume de N2 adsorvido é um indicativo da presença de 

CeO2 inserido nos mesoporos, uma vez que este óxido pode ter sido incorporado 

tanto na superfície da SBA-15 quanto na parede interna dos mesoporos. 

A fim de se obter a distribuição de tamanho de poro das amostras (SBA-15 e 

SBA-Ce) empregou-se o método BJH na curva de adsorção de N2. Os resultados 

são apresentados na Figura 8. 
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Figura 8. Distribuição de volume de poro (BJH, curvas de adsorção de N2) das amostras de 
SBA-15 e SBA-Ce, obtidas a partir dos diferentes precursores do cátion metálico. 

A partir das distribuições de tamanho de poros obtidas (Figura 8), observou-

se que o suporte (SBA-15) apresenta uma distribuição de tamanho de poros bem 

estreita (entre 7,5 e 11,5 nm), como era esperado para um material mesoporoso 
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com poros ordenados (Zdravkov et al., 2007). As amostras nas quais se incorporou 

o cátion metálico na SBA-15 (SBA-Ce) também apresentaram uma boa distribuição 

de tamanho de poro, novamente demonstrando que a estrutura não sofreu colapso 

durante a segunda calcinação da amostra (para a obtenção do óxido de cério). 

Todavia, observa-se uma diminuição do tamanho dos poros, quando comparada ao 

tamanho de poro da SBA-15, devido ao encolhimento dos mesoporosos decorrente 

do processo de calcinação do precursor metálico inserido nesta matriz. Este 

resultado, mais uma vez, corrobora com os dados obtidos por SAXS, os quais 

mostraram estas amostras muito bem organizadas após a etapa de incorporação. 

 

IV.1.1.4. Estudos texturais 

A área superficial específica dos materiais foi obtida a partir da isoterma de 

adsorção/dessorção de N2 empregando-se o método BET (Brunauer; Emmett; Teller, 

1938; Lowell; Shields, 1991), o diâmetro médio e o volume de poro foram obtidos 

pelo método BJH (Barrett; Joyner; Halenda, 1951) da curva de adsorção de N2. Os 

resultados de área superficial específica, volume e diâmetro médio de poro, bem 

como espessura da parede do suporte, SBA-15, são apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4. Propriedades texturais das amostras sintetizadas (CeO2, SBA-15 e SBA-Ce). 

Amostra BET, m2 g-1 *dporo, nm **Vporo, cm3 g-1 ***Eparede, nm 

CeO2 29 --- --- --- 

SBA-15 842 9,2 0,996 3,4 

SBA-Ce(Leu) 694 8,4 0,897 3,6 

SBA-Ce(Gly) 652 9,0 0,787 3,1 

SBA-Ce(Arg) 578 7,8 0,664 4,0 

SBA-Ce(Cl) 557 8,2 0,668 3,8 

SBA-15-Ce(Nit) 654 8,7 0,789 3,0 

* dporo: diâmetro médio de poro obtido pelo método BJH da curva de adsorção de N2. 

** Vporo: volume de poro obtido pelo método BJH da curva de adsorção de N2. 

*** Eparede: espessura da parede do material, obtida através da diferença entre o parâmetro de rede 
obtido para a reflexão mais intensa do difratograma de SAXS, (100), e o diâmetro médio de poro. 

Analisando-se os resultados apresentados na Tabela 4, observou-se que a 

SBA-Ce(Arg) e SBA-Ce(Cl) foram as amostras que apresentaram a maior diminuição 

da área superficial em relação à sílica pura. Nestes materiais, o aumento da 

espessura da parede e consequente diminuição do volume dos poros, sugere que a 

incorporação do óxido metálico ocorreu de maneira eficiente dentro dos poros do 

suporte. Dentre os precursores inorgânicos do cátion metálico, o cloreto por ser 

menor e mais eletronegativo do que o nitrato, permeou mais eficientemente para o 

interior dos mesoporos. Já em relação aos complexos metálicos, o que era 

composto pelo aminoácido com a cadeia lateral mais polar, ou seja, a arginina levou 

a uma maior incorporação dentro dos poros da SBA-15. Assim, pode-se inferir que a 

interação destes precursores (cloreto e complexo com arginina) com a parede 

hidrofílica do suporte (SBA-15) seria mais efetiva, facilitando assim a incorporação 

do óxido de cério no interior dos mesoporos. As amostras SBA-Ce(Gly) e SBA-
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Ce(Nit) apresentaram o maior diâmetro médio de poro, em relação aos demais 

materiais incorporados com o óxido de cério, e as menores espessuras de parede, 

sendo menor inclusive do que a do suporte puro. Este resultado associado com a 

área superficial específica destes materiais, sugere que a incorporação do CeO2 

ocorreu mais na superfície externa do suporte do que no interior dos mesoporos. 

O diâmetro médio de poro das amostras varia de 7,8 a 9,2 nm, confirmando 

que estes materiais, tanto a SBA-15 pura quanto as amostras SBA-Ce, possuem 

poros que podem ser classificados como mesoporos, pois seus diâmetros médios 

estão dentro da faixa correspondente a este tipo de poro (2 a 50 nm) (Zdravkov et 

al., 2007). Além disso, esta estreita distribuição de tamanho de poros demonstra que 

o sistema de mesoporos é bem homogêneo. Assim, pode-se inferir que a estrutura 

bidimensional hexagonal da SBA-15 não sofreu colapso após a etapa de 

incorporação do óxido de cério. 

 

IV.1.1.5. Estudos morfológicos 

A fim de se conhecer a morfologia dos materiais sintetizados, bem como 

visualizar tanto o ordenamento quanto os mesoporos do suporte, empregou-se duas 

técnicas complementares para a obtenção das imagens destes materiais: 

microscopia eletrônica de varredura (SEM) e de transmissão (TEM). 

Primeiramente realizaram-se medidas de microscopia eletrônica de varredura. 

Apesar da SBA-15 não ser um material condutor, foi possível obter-se boas 

aproximações para o suporte puro. Na Figura 9, podem-se observar micrografias 

referentes à SBA-15 pura. 
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Figura 9. Micrografias SEM referentes à SBA-15 pura. 

Na Figura 9a, verificou-se que a sílica pura obtida é um material homogêneo, 

o qual se encontra aglomerado, sendo composto por unidades micrométricas 

interligadas entre si, as quais possuem organização longitudinal. Já na Figura 9b, é 

(b) 

(a) 
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possível observar que a sílica utilizada como suporte era um material poroso, sendo 

que estes poros possuíam um ordenamento regular (ranhuras horizontais presentes 

nas partículas). Além disso, verificou-se também a estrutura hexagonal das unidades 

monoméricas características desta sílica mesoporosa ordenada (Zhao; Huo et al., 

1998), SBA-15. As micrografias SEM referentes às amostras dos materiais 

incorporados (SBA-Ce) são apresentadas na Figura 10. 

  

  

 
Figura 10. Micrografias SEM das amostras: (a) SBA-Ce(Leu), (b) SBA-Ce(Gly), (c) SBA-
Ce(Arg), (d) SBA-Ce(Cl) e (e) SBA-Ce(Nit). 
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(b) 
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Independentemente do precursor utilizado, a incorporação de CeO2 não levou 

a alterações nas propriedades estruturais do suporte mesoporoso ordenado, houve 

apenas a separação das unidades micrométricas de sílica, como pode ser 

observado em todas as imagens apresentadas na Figura 10(a-e). Porém, a 

influência do precursor do cátion metálico está diretamente relacionada à maneira 

como o óxido de cério se depositou na superfície da SBA-15. Observando-se a 

micrografia da SBA-Ce(Gly) (Figura 10b), observa-se claramente duas estruturas 

distintas: a SBA-15 e o aglomerado de CeO2 na superfície do suporte. Esta 

observação corrobora com o resultado obtido por RBS, o qual demonstrou que este 

material era composto por duas camadas distintas. Além disso, esta micrografia 

também justifica o pequeno decréscimo na intensidade do pico de difração referente 

à reflexão (100) e na área superficial, em relação à SBA-15 pura, sendo um indício 

de pequena quantidade de CeO2 dentro dos mesoporos. Possivelmente a maior 

parte do óxido de cério encontra-se na forma de aglomerados na superfície externa 

da SBA-15. O emprego do cloreto de cério como precursor do lantanóide propiciou 

melhor formação dos domínios de CeO2, bem como uma melhor distribuição deste 

óxido na superfície do suporte (Figura 10d), justificando, assim, a maior 

cristalinidade apresentada no difratograma de raios X (Figura 4). 

Utilizando-se microscopia eletrônica de transmissão foi possível visualizar 

com maior nitidez o ordenamento dos mesoporos tanto da SBA-15 pura quanto das 

amostras de SBA-Ce, bem como a presença do óxido de cério incorporado nestas 

últimas (Figura 11). 



Capítulo IV – Resultados e Discussão 74 

  

  

  
Figura 11. Micrografias TEM das amostras: (a) SBA-15, (b) SBA-Ce(Leu), (c) SBA-Ce(Gly), 
(d) SBA-Ce(Arg), (e) SBA-Ce(Cl) e (f) SBA-Ce(Nit). 

Na Figura 11a, é possível observar o ordenamento dos mesoporos da SBA-

15, a qual é responsável pela formação das linhas observadas na imagem. As 

micrografias obtidas para as amostras SBA-Ce (Figura 11b-f) demonstram, mais 

uma vez, que não houve colapso da estrutura mesoporosa ordenada do suporte 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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após a etapa de incorporação do CeO2, sendo possível observar o ordenamento dos 

mesoporos em todas as amostras SBA-Ce. A influência do precursor do cátion 

metálico na maneira como a camada de óxido (manchas escuras nas imagens) se 

depositou sobre a sílica, formando aglomerados na SBA-Ce(Gly) e estando mais 

disperso nas demais amostras de SBA-Ce, foi novamente evidenciada. Nas 

micrografias TEM não foi possível observar a estrutura tridimensional dos 

nanocubos de óxido de cério presentes, principalmente, na amostra SBA-Ce(Cl), os 

quais foram visualizados com clareza nas micrografias SEM. 

Empregando-se a microscopia eletrônica de transmissão, observaram-se 

tanto os mesoporos da SBA-15 quanto a estrutura na qual os mesmos estão 

organizados (Figura 12). 

 

Figura 12. Micrografia TEM da amostra SBA-Ce(Leu). 

Em todas as amostras, SBA-15 e SBA-Ce, verificou-se pelas micrografias 

TEM não apenas o ordenamento dos poros do suporte, como também os mesoporos 
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arranjados hexagonalmente no espaço como uma colmeia, os quais foram 

destacados na Figura 12. Estes mesoporos possuem dimensões nanométricas, 

sendo o diâmetro de poro de cerca de 9,0 nm, corroborando assim com os 

resultados obtidos por isoterma de adsorção de N2 (Tabela 4). Assim sendo, foi 

possível demonstrar visualmente que não houve colapso da estrutura mesoporosa 

ordenada da sílica utilizada como suporte, apesar da incorporação do óxido de cério 

requerer uma etapa adicional de calcinação, em uma temperatura superior àquela 

utilizada na etapa de calcinação para a obtenção da SBA-15. 

 

IV.1.2. Óxido de lantânio incorporado em SBA-15 

Nesta etapa do trabalho, compararam-se o oxocloreto/óxido de lantânio puros 

(obtido pela calcinação do LaCl3.7H2O e comercial, respectivamente) com os 

materiais contendo La2O3 incorporado à SBA-15 (SBA-La). Como descrito no item 

III.1.3, foram empregados diferentes precursores do cátion metálico para a obtenção 

dos catalisadores contendo óxido de lantânio, a fim de avaliar a influência da fonte 

deste lantanóide nas propriedades texturais, morfológicas e estruturais das amostras 

SBA-La. Novamente, a nomenclatura seguiu o mesmo padrão para os materiais 

contendo óxido de cério: SBA-La(Leu), precursor: complexo com leucina; SBA-

La(Gly), precursor: complexo com glicina; SBA-La(Arg) precursor: complexo com 

arginina; SBA-La(Cl), precursor: cloreto de lantânio; e SBA-La(Nit), precursor: nitrato 

de lantânio. 

 

IV.1.2.1. Teor de lantânio nos catalisadores La-SBA 

Assim como para as amostras incorporadas com cério, a quantidade de 

lantânio nos materiais SBA-La pode influenciar as propriedades catalíticas destes 
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materiais. A porcentagem de lantânio nas amostras de SBA-La, cujo valor nominal 

do lantanóide, na etapa de incorporação, foi de 5% em mol, é apresentada na 

Tabela 5. Assim como ocorreu na incorporação do CeO2, em todas as amostras, a 

quantidade de lantânio efetivamente incorporada à SBA-15 foi inferior ao valor 

nominal, pois pode ter ocorrido a lixiviação de parte do precursor na etapa de 

filtração/lavagem do material preparado. 

Tabela 5. Porcentagem molar de La nas amostras de SBA-La. 

Amostra %[La] 

SBA-La(Leu)* 1,1 

SBA-La(Gly)* 1,9 

SBA-La(Arg)* 1,0 

SBA-La(Cl)* 1,4 

SBA-La(Nit)** 1,1 

Resultados obtidos por: *RBS; **EDXRFS. 

Analisando-se os resultados apresentados na Tabela 5, é possível verificar 

que houve pouca diferença na quantidade do lantânio efetivamente incorporada 

quando se utilizou os diferentes precursores do cátion metálico, sendo que o 

complexo que continha glicina e o cloreto de lantânio hidratado levaram a maior 

porcentagem de lantânio no material final. No primeiro, observou-se que a 

incorporação efetiva quase dobrou em relação à maioria das amostras, entretanto 

em nenhuma amostra a quantidade final de lantânio foi superior a 38% do valor 

nominal utilizado. 

Considerando-se a influência do aminoácido nos três complexos utilizados 

como precursores do La2O3, mais uma vez, a quantidade de lantanóide efetivamente 
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incorporada sofreu influência da estrutura espacial do precursor utilizado, ou seja, da 

cadeia lateral do aminoácido (efeito estérico (Charton, 1981)). O aminoácido de 

menor cadeia lateral, a glicina, proporcionou o material com a maior quantidade de 

lantânio incorporada ao suporte mesoporoso (SBA-15). 

 

IV.1.2.2. Estudos estruturais: nível atômico 

A fim de se verificar se houve a formação de óxido de lantânio cristalino nas 

amostras SBA-La, bem como determinar a fase cristalina deste óxido, utilizou-se a 

difração de raios X. O emprego desta técnica permite determinar a fase cristalina 

destes materiais, comparando-se as medidas das distâncias interplanares com as 

intensidades dos picos do difratograma com fichas cristalográficas indexadas 

(Padilha; Ambrósio Fº, 1985). Para efeito de comparação com o óxido de lantânio 

sintetizado e as amostras SBA-La, utilizou-se uma amostra comercial deste La2O3 

(Sardi, 95% de pureza). 

Os difratogramas de raios X (Figura 13) mostram que as amostras SBA-La 

apresentaram certo grau de cristalinidade, com reflexões características da estrutura 

hexagonal referente ao La2O3, exceção feita à amostra SBA-La(Nit). A identificação 

tanto da fase cristalina hexagonal (grupo espacial P6/mmc) do La2O3, para a 

amostra comercial e para as amostras incorporadas à SBA-15, quanto da fase 

cristalina tetragonal (grupo espacial P4/nmm) do LaOCl e da amostra SBA-Ce(Cl), 

foi obtida por comparação dos difratogramas de raios X das diferentes amostras 

sintetizadas com o difratograma de referência do banco de dados do ICDD/JCPDS 

(International Center for Diffraction Data/Joint Committeeon Powder Diffraction 

Standards). A indicação da fase cristalina de acordo com a respectiva ficha 
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cristalográfica, juntamente com as indexações dos planos cristalográficos (hkl) das 

reflexões mais intensas, são também apresentadas na Figura 13. 
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Figura 13. XRD das amostras de La2O3, LaOCl e SBA-La, obtidas a partir dos diferentes 
precursores do cátion metálico. | Fase cristalina tetragonal referente ao LaOCl; | Fase 
cristalina hexagonal referente ao La2O3. 

Analisando-se o difratograma de raios X do óxido de lantânio obtido pela 

calcinação do cloreto de lantânio hidratado (Figura 13), observou-se que o mesmo 

continha cloro em sua estrutura cristalina, estando na forma de oxocloreto de 

lantânio (LaOCl), sendo possível observar as reflexões mais intensas características 

da fase tetragonal deste oxocloreto. Este resultado está condizente com a literatura 

(Lee, 1999), uma vez que dentre os lantanóides, apenas o CeO2 é obtido pela 

calcinação do respectivo cloreto hidratado; para os demais elementos ocorre a 

formação do respectivo  oxocloreto. 

Em relação às amostras de La2O3 comercial e o óxido de lantânio incorporado 

à SBA-15, empregando diferentes precursores do cátion metálico, observaram-se as 

reflexões mais intensas características da fase hexagonal do La2O3 (Figura 13), 
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exceção feita à amostra SBA-La(Nit). No difratograma desta amostra, observou-se 

que a mesma é amorfa, uma vez que foi possível observar apenas um pico com 2θ° 

em torno de 25, a qual  correspondente a parede amorfa da SBA-15. Em relação à 

amostra SBA-La(Cl), observou-se a obtenção de uma mistura de La2O3 e LaOCl, 

indicando a presença de cloreto no material pré-calcinado, sendo este resultado 

coerente com o obtido pela calcinação direta do cloreto de lantânio hidratado, o qual 

levou a formação do oxocloreto de lantânio. 

O deslocamento nos picos de difração da amostra comercial de La2O3 em 

relação à ficha cristalográfica pode ser atribuído à presença de tensões uniformes na 

rede cristalina, sob o ponto de vista macroscópico (Clegg, 2005). Além disso, por 

não ser uma amostra de alta pureza, observam-se outros picos de difração, os quais 

podem ser atribuídos às impurezas presentes no óxido de lantânio comercial 

utilizado. Em relação às amostras SBA-La, o deslocamento e o alargamento nos 

picos de difração podem ser atribuídos ao pequeno tamanho médio dos cristalitos 

(Clegg, 2005). 

Para as amostras de SBA-15 incorporadas com óxido de lantânio, a 

intensidade das principais reflexões decresce na seguinte ordem: SBA-La(Cl) > 

SBA-La(Arg) > SBA-La(Gly) > SBA-La(Leu) > SBA-La(Nit). Dentre estas amostras, a 

que possuía o menor contra-íon no precursor do íon cério levou à obtenção de uma 

amostra com maior cristalinidade. Em relação aos três complexos metálicos 

utilizados como precursores do lantânio, a polaridade da cadeia lateral do 

aminoácido (Nelson; Cox, 2002) presente no complexo apresentou uma influência 

direta na cristalinidade do La2O3 incorporado à SBA-15. Assim, o complexo que 

continha arginina, o mais polar entre os aminoácido estudados (Nelson; Cox, 2002), 

levou a obtenção de uma amostra cujas reflexões características do La2O3 foram um 
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pouco mais intensas do que as obtidas para SBA-La(Gly) e SBA-La(Leu). Assim, 

pode-se inferir que a intensidade da reflexão observada no difratograma de XRD foi 

inversamente proporcional ao tamanho do contra-íon e/ou polaridade da molécula 

ligante do complexo precursor do óxido metálico. 

 

IV.1.2.3. Estudos estruturais: ordenamento dos mesoporos 

A avaliação estrutural das amostras SBA-La foi a mesma adotada para os 

catalisadores contendo óxido de cério incorporado à SBA-15. Novamente duas 

técnicas distintas (SAXS e NAI), porém complementares, foram empregadas a fim 

de verificar se as amostras, após a etapa de incorporação do óxido de lantânio, 

mantiveram o ordenamento característica do suporte mesoporo ordenado. 

Primeiramente, empregou-se a técnica de espalhamento de raios X a baixo 

ângulo. Os difratogramas obtidos por SAXS são apresentados nas Figuras 14 e 15. 

Assim como para as amostras de SBA-Ce, em todos os difratogramas foi possível 

observar as três reflexões características da sílica (SBA-15), ou seja, as reflexões 

características de uma estrutura bidimensional hexagonal: (100), (110) e (200). 
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Figura 14. SAXS das amostras de SBA-15 e SBA-La, obtidas a partir dos diferentes 
precursores do cátion metálico. Difratogramas obtidos no equipamento da Rigaku. 
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Figura 15. SAXS das amostras de SBA-15 e SBA-La(Nit). Difratogramas obtidos no 
equipamento Nanostar. 
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Mais uma vez observou-se picos mais bem definidos para a amostra SBA-

La(Nit) (Figura 15) em relação às demais amostras SBA-La (Figura 14), devido ao 

difratograma da primeira ter sido realizada no equipamento Nanostar. Também para 

as amostras SBA-La, apesar da mudança no equipamento utilizado, em todas as 

amostras observou-se as três reflexões características da estrutura hexagonal da 

SBA-15. Na Tabela 6, são apresentado os valores das distâncias interplanares e dos 

parâmetros de rede para as três reflexões características da SBA-15. 

Tabela 6. Distâncias interplanares e parâmetros de rede das amostras SBA-15 e SBA-La. 

Amostra 

*d(hkl), nm **a(hkl), nm 

(100) (110) (200) (100) (110) (200) 

SBA-15 

10,9* 6,07* 5,21* 12,6* 12,1* 12,0* 

10,3** 5,88** 5,11** 11,8** 11,8** 11,8** 

SBA-La(Leu)* 10,4 5,82 5,02 12,1 11,7 11,6 

SBA-La(Gly)* 10,6 6,02 5,14 12,2 12,1 11,9 

SBA-La(Arg)* 10,2 5,73 4,94 11,7 11,5 11,4 

SBA-La(Cl)* 10,6 5,93 5,06 12,2 11,9 11,7 

SBA-La(Nit)** 9,82 5,73 4,96 11,3 11,5 11,5 

* d(hkl): distância interplanar da reflexão (hkl). 

** a(hkl): parâmetro de rede da reflexão (hkl). 

Resultados obtidos por: *Rigaku; **Nanostar. 

Independentemente do equipamento utilizado, os resultados obtidos para a 

distância interplanar e para o parâmetro de rede das amostras SBA-La são muito 

similares aos resultados da SBA-15 pura, considerando as três reflexões: (100), 

(110) e (200). Assim, os resultados de SAXS para todas as amostras (SBA-15 e 
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SBA-La) serão comparados desconsiderando-se o fato de terem sido obtidos em 

equipamentos distintos. 

Os resultados obtidos por SAXS (Figuras 14 e 15 e Tabela 6) para os 

materiais (SBA-La) preparados com os diferentes precursores do óxido de 

lantanóide, demonstram que o suporte permaneceu estruturado, ou seja, não houve 

colapso da estrutura mesoporosa ordenada da SBA-15 após o processo de 

incorporação do óxido metálico, o qual incluiu uma segunda etapa de calcinação, a 

600°C, temperatura superior a da obtenção da SBA-15 (540°C). Além disso, pode-se 

confirmar que a estrutura das amostras com o óxido de lantânio incorporado é 

semelhante à do suporte puro. Embora tenha havido um pequeno decréscimo nos 

parâmetros de rede das amostras SBA-La em relação à SBA-15, este encolhimento, 

como dito anteriormente, é decorrente do segundo processo de calcinação. 

Dando continuidade aos estudos estruturais das amostras SBA-15 e SBA-La, 

bem como a fim de se conhecer a porosidade tanto do LaOCl quanto do La2O3, 

obteve-se isotermas de sorção de N2 e os perfis das mesmas, considerando-se a 

adsorção e a dessorção do gás, foram  analisadas (Figura 16). 
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Figura 16. Isoterma de adsorção/dessorção de N2 das amostras de LaOCl, La2O3, SBA-15 e 
SBA-La, obtidas a partir dos diferentes precursores do cátion metálico. 

Analisando-se a Figura 16, ou seja, o perfil das isotermas de 

adsorção/dessorção de N2, é possível verificar que tanto o LaOCl quanto o La2O3 

são materiais não porosos. Entretanto, principalmente para a amostra do óxido de 

lantânio puro, foi possível observar uma pequena histerese, que assim como para o 

óxido de cério puro, pode ser classificada como sendo do tipo H3, a qual está 

relacionada com as fendas das partículas agregadas destes óxidos (Lowell; Shields, 

1991). As amostras SBA-15 e SBA-La apresentaram o mesmo perfil, o qual as 

caracteriza como isotermas do tipo IV (Lowell; Shields, 1991), ou seja, possuem 

poros com tamanho médio entre 2-50 nm, os quais são classificados como 

mesoporos (Sing et al., 1985). Além disso, o perfil das isotermas demonstra que os 

materiais apresentam a mesma estruturação, confirmando que não houve alteração, 

tampouco desestruturação, do suporte com a incorporação do La2O3, dados estes 

que corroboram com os obtidos por SAXS. Mais uma vez, observou-se a presença 
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de histerese tanto na sílica pura quando nos matérias incorporados. O tipo de 

histerese obtido, H1, indica que os materiais possuem ordenação e que os poros 

tem formato cilíndrico (Lowell; Shields, 1991) característico da estrutura mesoporosa 

ordenada da SBA-15 (Zhao; Feng et al., 1998). A incorporação do óxido de lantânio, 

tanto na superfície quanto nos mesoporos do suporte é a principal causa da 

diminuição no volume de N2 adsorvido. 

Com o intuito de confirmar a presença de poros e obter-se a distribuição de 

tamanho de poro das amostras (SBA-15 e SBA-La), utilizou-se o método BJH na 

curva de adsorção de N2 (Figura 17). 
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Figura 17. Distribuição de volume de poro (BJH, curvas de adsorção de N2) das amostras 
de SBA-15 e SBA-La, obtidas a partir dos diferentes precursores do cátion metálico. 

Como discutido para a incorporação de CeO2 em SBA-15, a distribuição de 

tamanho de poro do suporte (Figura 17), por ser bastante estreita (7,5-11,5 nm), 

caracteriza uma estrutura mesoporosa ordenado (Zdravkov et al., 2007). Como as 

amostras de SBA-La apresentaram uma boa distribuição de tamanho de poro, tem-
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se a confirmação de que a estrutura não sofreu colapso durante a segunda 

calcinação, após a etapa de incorporação do íon lantânio. A diminuição no diâmetro 

de poro se deve a dois fatores principais: 1) alojamento do La2O3 no interior dos 

mesoporos; 2) encolhimento da estrutura (SBA-15) devido à segunda calcinação. Os 

resultados estruturais, correspondentes à ordenação do mesoporos, corroboram 

entre si, uma vez que todos demonstram que o suporte permaneceu muito bem 

estruturado após a etapa de incorporação do óxido de lantânio. 

 

IV.1.2.4. Estudos texturais 

Mais uma vez a avaliação das isotermas de adsorção/dessorção de N2, 

empregando-se o método BET (Brunauer; Emmett; Teller, 1938; Lowell; Shields, 

1991), levou a obtenção dos dados de área superficial específica das amostras: 

LaOCl, La2O3, SBA-15 e SBA-La. Os resultados de área superficial específica, 

volume e diâmetro médio de poro, bem como espessura da parede do suporte são 

apresentados na Tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV – Resultados e Discussão 88 

 

Tabela 7. Propriedades texturais das amostras sintetizadas (LaOCl, La2O3, SBA-15 e SBA-
La). 

Amostra BET, m2 g-1 *dporo, nm **Vporo, cm3 g-1 ***Eparede, nm 

LaOCl 9,0 --- --- --- 

La2O3 7,0 --- --- --- 

SBA-15 842 9,2 0,996 3,4 

SBA-La(Leu) 498 8,2 0,761 3,9 

SBA-La(Gly) 533 8,7 0,727 3,5 

SBA-La(Arg) 502 7,7 0,672 4,0 

SBA-La(Cl) 596 8,2 0,746 4,0 

SBA-La(Nit) 621 9,0 0,801 2,3  

* dporo: diâmetro médio de poro obtido pelo método BJH da curva de adsorção de N2. 

** Vporo: volume de poro obtido pelo método BJH da curva de adsorção de N2. 

*** Eparede: espessura da parede do material, obtida através da diferença entre o parâmetro de rede 
obtido para a reflexão mais intensa do difratograma de SAXS, (100), e o diâmetro médio de poro. 

Analisando-se os resultados apresentados na Tabela 7, verificou-se que as 

amostras SBA-La(Leu), SBA-La(Arg), SBA-La(Gly) e SBA-La(Cl) foram os materiais 

que apresentaram maior diminuição na área superficial específica, em relação à 

sílica pura. Nestas amostras, esta redução é uma consequência da diminuição do 

diâmetro médio dos poros e, sobretudo, do volume de poro. Porém houve aumento 

da espessura da parede pra SBA-La(Leu), SBA-La(Arg) e SBA-La(Cl), indicando que 

o La2O3 foi incorporado preferencialmente no interior dos mesoporos da SBA-15. Em 

relação à SBA-La(Gly), a diminuição do diâmetro do poro e o aumento da espessura 

da parede sofreram pouca alteração em relação à SBA-15, sugerindo que nesta 

amostra a incorporação do La2O3 se deu preferencialmente na superfície externa do 
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suporte. Já a amostra SBA-La(Nit) foi a que apresentou a menor redução tanto na 

área superficial quanto no volume de poro, porém apresentou a menor espessura de 

parede. Este resultado indica que a menor redução no volume de poro e, 

consequentemente, na área superficial específica, provavelmente está relacionada à 

diminuição da espessura da parede do suporte e não à menor quantidade de 

lantânio efetivamente incorporado, uma vez que esta quantidade foi muito similar 

para as amostras SBA-La(Nit), SBA-La(Leu) e SBA-La(Arg). 

Considerando-se os valores de área superficial específica, tanto o LaOCl 

quanto o La2O3 possuem área superficial baixa (9,0 e 7,0 m2 g-1, respectivamente), 

sendo este resultado compatível com os obtidos pelas isotermas de 

adsorção/dessorção de N2 (Figura 16), as quais indicaram a presença de 

macroporos provenientes das fendas das partículas agregadas destes óxidos. Em 

relação às amostras SBA-15 e SBA-La, os resultados de diâmetro médio de poro 

(Tabela 7) confirmaram que os poros destes materiais (entre 7,0-10,0 nm) podem 

ser classificados como mesoporos (Zdravkov et al., 2007). Assim, pode-se concluir 

que a utilização da impregnação úmida como metodologia de incorporação para o 

La2O3 conservou as propriedades estruturais do suporte, ou seja, não houve colapso 

da estrutura mesoporosa ordenada do suporte.  

 

IV.1.2.5. Estudos morfológicos 

Nesta etapa foi realizada a caracterização superficial das amostras SBA-La 

através de duas técnicas de microscopia eletrônica, SEM e TEM. A primeira técnica 

utilizada foi a microscopia eletrônica de varredura. As micrografias SEM referentes à 

SBA-15 foram discutidas no item IV.1.1.5 (Figura 9), assim, neste item, uma delas 

será novamente apresentada apenas para efeito da comparação morfológica com as 
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amostras SBA-La. As micrografias das amostras SBA-La são apresentadas na 

Figura 18. 

  

  

  
Figura 18. Micrografias SEM das amostras: (a) SBA-15, (b) SBA-La(Leu), (c) SBA-La(Gly), 
(d) SBA-La(Arg), (e) SBA-La(Cl) e (f) SBA-La(Nit). 

A incorporação de um óxido metálico, La2O3, não provocou alterações nas 

propriedades estruturais do suporte, havendo apenas separação das unidades 

(a) 

(e) 

(b) 

(f) 

(d) (c) 
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micrométricas de sílica. Entretanto, o precursor influenciou a interação entre o 

cátion/complexo e a superfície do suporte. Como consequência, observou-se que o 

óxido de lantânio foi incorporado de maneira distinta para cada um dos precursores 

utilizados, sendo a amostra SBA-La(Gly) (Figura 18c) a que mais apresentou o óxido 

na superfície do suporte. Este resultado está em concordância com o resultado 

obtido através de RBS (Tabela 5). Além disso, na amostra SBA-La(Cl) (Figura 18e), 

o La2O3 apresentou melhor formação de domínios, mesma tendência observada 

para a amostra SBA-Ce(Cl). Dessa maneira, tem-se um indício de que o emprego de 

cloretos como precursores dos lantanóides propiciam uma melhor distribuição do 

óxido na superfície do suporte e também a melhor formação de domínios de LnxOy 

do que os obtidos a partir de complexos metálicos. Em contrapartida, a amostra 

SBA-La(Nit) foi a que mais apresentou aglomerados de La2O3 na superfície do 

suporte, sendo que este resultado corrobora com as propriedades físicas deste 

material, obtidas por isoterma de adsorção de NAI (Tabela 7). 

A fim de se observar tanto os mesoporos quanto o ordenamento dos mesmos 

nas amostras SBA-15 e SBA-La, utilizou-se a microscopia eletrônica de transmissão. 

Por esta técnica também foi possível verificar, uma vez mais, a presença do óxido de 

lantânio incorporado ao suporte mesoporoso ordenado. As micrografias destas 

amostras podem ser visualizadas na Figura 19. 
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Figura 19. Micrografias TEM das amostras: (a) SBA-15, (b) SBA-La(Leu), (c) SBA-La(Gly), 
(d) SBA-La(Arg), (e) SBA-La(Cl) e (f) SBA-La(Nit). 

As imagens obtidas para as amostras SBA-La (Figura 19b-f), corroboram com 

os resultados obtidos por SAXS e NAI, uma vez que se observou que a estrutura 

mesoporosa ordenada da SBA-15 não colapsou após a etapa de incorporação do 

óxido de lantânio. As linhas observadas nas micrografias são os poros do suporte 

perfeitamente organizados e estão presentes em todas as amostras. Aumentando-

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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se a ampliação, além dos mesoporos ordenados (linhas), também é possível 

visualizar os próprios mesoporosos, os quais podem ser mais bem observados na 

região em destaque na Figura 20, referente à amostra SBA-La(Gly). 

 
Figura 20. Micrografia TEM da amostra SBA-La(Gly). 

Além dos mesoporos e de sua organização, também é possível observar, em 

todas as amostras (Figura 19b-f), os domínios (manchas escuras) referentes ao 

La2O3, embora, em geral, não seja possível distinguir se este óxido está na 

superfície ou no interior dos mesoporos. Entretanto, em algumas amostras SBA-La, 

como na região em destaque na Figura 21, foi possível observar o óxido de lantânio 

no interior dos mesoporos da SBA-15. 



Capítulo IV – Resultados e Discussão 94 

 
Figura 21. Micrografia TEM da amostra SBA-La(Arg). 

O preenchimento dos mesoporos do suporte com o óxido de lantânio foi 

observado tanto na amostra SBA-La(Arg), região em destaque na Figura 21, quanto 

nas amostras SBA-La(Leu) e SBA-La(Nit). Nas amostras SBA-La(Gly) e SBA-La(Cl), 

o La2O3 formou domínios maiores, sendo preferencialmente observado na superfície 

da SBA-15 (Figura 19c,e). Já na amostra SBA-La(Leu), observou-se ainda uma 

distribuição mais homogênea do óxido de lantânio tanto  na superfície quando nos 

mesoporos da SBA-15 (Figura 19b). Estas observações estão de acordo com as 

imagens de microscopia eletrônica de varredura apresentadas anteriormente. 

 

Nesta etapa do trabalho verificou-se que todos os catalisadores SBA-Ln 

mantiveram a estrutura de mesoporos hexagonal bidimensional do suporte utilizado. 

Também foi possível observar que o precursor do óxido de lantanóide influenciou 

tanto na quantidade do cátion metálico (cério ou lantânio) efetivamente incorporado 

200 nm 
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à SBA-15 quanto em algumas características do material final, como cristalinidade, 

diâmetro médio de poro e área superficial. 

 

IV.2. Atividade catalítica dos catalisadores via ozonização catalítica 

heterogênea 

Após a etapa de caracterização dos materiais contendo óxidos de lantanóides 

incorporados à SBA-15, os mesmos foram submetidos a testes catalíticos, sendo 

utilizados como catalisadores no processo de ozonização catalítica heterogênea. 

Alguns estudos demonstram o aumento na eficiência no processo de ozonização 

quando são utilizados materiais com óxido de cério incorporados em matrizes de alta 

área superficial, tal como carvão ativado e sílica mesoporosa ordenada, na 

degradação de compostos orgânicos (Faria; Órfão; Pereira, 2009; Faria; Órfão; 

Pereira, 2008; Orge; Órfão; Pereira, 2011; Timofeeva et al., 2007). 

Neste item fez-se tanto a determinação do coeficiente de transferência de 

massa, a fim de se avaliar o reator utilizado, quanto à avaliação da atividade 

catalítica dos materiais na degradação de espécies orgânicas via ozonização 

catalítica heterogênea. Os óxidos (CeO2, La2O3), o oxocloreto (LaOCl), as amostras 

SBA-Ce e as SBA-La foram empregadas na degradação do azocorante Preto 

Remazol B. As amostras SBA-Ce também foram empregadas como catalisadores no 

processo de ozonização para a degradação de duas outras moléculas: fenol e ácido 

salicílico. Quando pertinente, serão utilizadas informações referentes à 

caracterização destes materiais para se justificar os resultados de 

degradação/mineralização obtidos. 
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IV.2.1. Transferência de massa 

A transferência do ozônio da fase gasosa para a fase líquida pode limitar a 

aplicação deste gás na oxidação de espécies orgânicas poluentes, uma vez que o 

ozônio gasoso precisa superar a resistência difusional imposta pela zona de 

interface gás-líquido (Kunz et al., 1999). Alguns modelos têm sido propostos para 

descrever esta transferência entre os meios gasoso e líquido (Kunz et al., 1999), 

sendo, em geral, postulado que a concentração em ambas as fases é homogênea, 

com exceção de uma zona delgada em torno da interface gás/líquido (Gottschalk; 

Saupe; Libra, 2000). O principal parâmetro que pode ser utilizado para caracterizar a 

eficiência do processo de ozonização é o coeficiente de transferência de massa 

(KLa) que, de maneira simplificada, pode ser entendido como sendo relações entre 

as concentrações de ozônio em solução em função do tempo de tratamento 

(Alvares; Diaper; Parsons, 2001). 

Assim, para caracterizar o sistema de ozonização utilizado, calculou-se o 

coeficiente de transferência de massa. Na Figura 22, têm-se os valores de 

concentração de ozônio dissolvido em função do tempo de exposição do mesmo em 

meio aquoso acidificado, o meio ácido é necessário para eliminar as interferências 

de autodecomposição do O3 (Kunz et al., 1999). 
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Figura 22. Variação da concentração de ozônio em meio aquoso em função do tempo. 
Condições experimentais: água deionizada, pH = 3,0; vazãoO2/O3 = 30 L h-1; potencial 
aplicado = 6 kV. 

Pode-se verificar que o comportamento da concentração de ozônio dissolvido 

em meio aquoso segue um comportamento exponencial. Pelo ajuste do modelo 

SWeibull2 (Equação 9, item III.4) nos dados obtidos experimentalmente para a 

concentração de O3 em função do tempo, obteve-se o valor de KLa é igual a 0,00787 

s-1 (0,472 min-1). Assim, este valor representa uma melhor transferência de massa 

quando comparada a reatores com diferentes arquiteturas e/ou dimensões (Alvares; 

Diaper; Parsons, 2001). Kunz e colaboradores (Kunz et al., 1999) obtiveram um 

coeficiente de transferência de massa igual a 0,197 min-1 para um reator tubular com 

diâmetro interno de 4,6 cm, altura de 30,0 cm e capacidade para 500 mL de solução. 
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IV.2.2. Atividade catalítica de materiais contendo óxido de lantanóides na 

degradação do Preto Remazol B 

Como discutido anteriormente, os azocorantes são a principal classe de 

corantes utilizados para o tingimento do algodão tanto no Brasil quanto no restante 

mundo (Kunz et al., 2002). Como apresentam alta solubilidade em água e baixa 

biodegradabilidade, não são totalmente removidos por processos de tratamento 

convencionais (processos biológicos) (Arslan; Balcioglu, 2001). Assim, efluentes 

contendo estes compostos necessitam de um pré-tratamento, antes de serem 

submetidos aos tratamentos biológicos convencionais. Neste sentido, o emprego de 

catalisadores com elevada área superficial e incorporados com óxido de lantanóides 

na ozonização catalítica heterogênea pode ser uma alternativa interessante para o 

tratamento deste tipo de efluente. Primeiramente, foram testados os óxidos de cério 

e lantânio puros obtidos pela calcinação direta do respectivo sal (LnCl3.7H2O), sendo 

que para este último foi obtido um oxocloreto (LaOCl). Assim, utilizou-se também o 

óxido de lantânio comercial (com 95% de pureza) nos testes catalíticos, a fim de se 

ter uma melhor comparação entre os lantanóides em estudo. 

Ainda, visando aumentar a área superficial dos óxidos de cério e de lantânio 

empregados como catalisadores, utilizou-se um suporte de alta área superficial, uma 

sílica mesoporosa ordenada (SBA-15), para incorporação dos respectivos óxidos, 

por impregnação úmida. Assim, dois óxidos de lantanóides (CeO2 e La2O3) 

incorporados em SBA-15 foram testados como catalisadores no processo de 

ozonização catalítica heterogênea utilizando-se de Preto Remazol B como molécula 

alvo. 
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IV.2.2.1. Óxidos de cério (CeO2) e lantânio (La2O3 e LaOCl) 

Em uma primeira avaliação, os óxidos puros (CeO2, La2O3) e o oxocloreto 

(LaOCl) foram utilizados como catalisadores no processo de ozonização na 

degradação do Preto Remazol B. Nos experimentos catalíticos, a degradação desta 

espécie (percentual oxidado, ou seja, concentração em um tempo t dividido pela 

concentração inicial da molécula alvo) obtida foi muito semelhante. O mesmo foi 

observado quando se utilizou a ozonólise (ozonização realizada em pH 3,0, sem 

adição de catalisador) como forma de tratamento para a solução padrão de Preto 

Remazol B. Estes resultados são apresentados na Figura 23. 
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Figura 23. Degradação do Preto Remazol B em função do tempo de tratamento via 
ozonização catalítica heterogênea, empregando-se: pH = 3,0; massacatalisador = 100 mg L-1; 
[PR]0 = 100 mg L-1; volume de solução = 350 mL; velocidade de agitação = 800 rpm. 

Analisando-se os resultados apresentados na Figura 23, observa-se que, em 

apenas 5 minutos de tratamento, o Preto Remazol B foi totalmente oxidado, sendo o 

perfil da curva de degradação muito similar, tanto para a ozonólise quanto para a 

ozonização catalítica, empregando-se os três óxidos como catalisadores. Conforme 
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esperado (Beltrán, 2004), este resultado demonstra que, sob condições ácidas, a 

principal rota de reação é o ataque direto do O3 no grupo cromóforo do azocorante, 

ou seja, ocorre o ataque nucleofílico do ozônio molecular (Riebel et al., 1960) nas 

regiões de alta densidade eletrônica do Preto Remazol B, as quais apresentam 

duplas ligações conjugadas entre átomos de carbono e nitrogênio (Beltrán, 2004; 

Zhang; Yediler; Liang, 2007), cuja posição em orto- em relação aos grupos doadores 

de elétrons (–NH2 e –OH) faz com que esta parte da molécula seja um excelente 

nucleófilo. As ligações C=N ocorrem nos tautômeros ceto e imino, como pode ser 

observado na Figura 24 (Matsui et al., 1981; Matsui; Shibata; Takase, 1984). 
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Figura 24. Equilíbrio tautomérico da molécula de Preto Remazol B. 

Assim, segundo alguns autores, dentre eles Riebel e colaboradores (Riebel et 

al., 1960) e Matsui e colaboradores (Matsui et al., 1981; Matsui; Shibata; Takase, 

1984), a cisão da molécula de Preto Remazol B ocorre, preferencialmente, entre os 
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átomos de carbono e nitrogênio que formam as ligações C=N (regiões em destaque 

na Figura 24). Como resultado da reação direta entre a molécula de O3 e o 

azocorante tem-se a rápida descoloração da solução, independentemente do 

processo utilizado, ozonólise ou ozonização catalítica heterogênea. Como no 

presente trabalho, a descoloração da solução de Preto Remazol B ocorreu em 

menos de 5 minutos de reação, não foi possível utilizar a porcentagem de 

degradação (C/C0) como parâmetro de comparação para se determinar tanto a 

eficiência catalítica destes materiais em relação à ozonólise quanto para se 

comparar os resultados obtidos utilizando-se os diferentes óxidos como 

catalisadores, considerando-se 60 minutos de reação. 

Assim, os resultados referentes ao teor de mineralização do Preto Remazol B 

serão utilizados como parâmetro de comparação entre a ozonólise e a ozonização 

catalítica heterogênea, considerando-se os diferentes catalisadores avaliados. Este 

parâmetro analítico foi o que sofreu maior influência em relação ao emprego de 

catalisadores no processo de ozonização, como pode ser observado na Figura 25. 
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Figura 25. Mineralização do Preto Remazol B em função do tempo de tratamento via 
ozonização catalítica heterogênea, empregando-se: pH = 3,0; massacatalisador = 100 mg L-1; 
[PR]0 = 100 mg L-1; volume de solução = 350 mL; velocidade de agitação = 800 rpm. 
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Analisando-se os resultados de mineralização obtidos (Figura 25) é possível 

observar que os três óxidos de lantanóide empregados como catalisadores (CeO2, 

LaOCl e La2O3) levaram a um aumento superior a 25% na redução do carbono 

orgânico dissolvido, em 40 minutos de tratamento, em relação à ozonólise. 

Considerando-se os perfis de mineralização obtidos para o Preto Remazol B, 

verificou-se que o LaOCl alcançou um desempenho catalítico ligeiramente superior 

tanto ao La2O3 quanto ao CeO2. Nos primeiros 30 minutos de tratamento, os óxidos 

de lantânio foram cerca de 25% mais eficientes do que o óxido de cério. Porém ao 

final do tempo de tratamento, todos atingiram teores de mineralização elevados 

(60% para o CeO2, 65% para o LaOCl e 58% para o La2O3). 

O aumento no teor de remoção de COD observado na Figura 25, ou seja, um 

incremento de cerca de 30% quando se utilizou óxidos metálicos como catalisadores 

no processo de ozonização, pode ser atribuído a dois fatores principais. Ambos se 

devem à presença de um sistema heterogêneo contendo uma fase sólida: 1) 

aumento da dissolução do O3, o qual é favorecido pela presença da superfície 

heterogênea; 2) geração de radical hidroxila, responsável pela oxidação das 

espécies recalcitrantes ao O3, uma vez que o óxido de lantanóide age como iniciador 

da reação de decomposição do ozônio (Kasprzyk-Hordern; Ziólek; Nawrocki, 2003).  

Como a ozonização catalítica heterogênea envolve três fases (gasosa, líquida 

e sólida) o processo de geração de radical •OH depende do transporte do O3 gasoso, 

através da solução, para a superfície do catalisador, na qual ocorre a adsorção 

desta espécie. Em seguida, ocorre a decomposição do ozônio, dando início a uma 

cadeia de reações radicalares, que levam a formação do radical hidroxila. Estes 

radicais, por serem altamente reativos e pouco seletivos, proporcionam uma 

oxidação muito mais eficiente das espécies orgânicas presentes no meio reacional 
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do que a molécula de ozônio sozinha. O radical •OH é gerado continuamente no 

sistema enquanto houver a transferência do O3 dissolvido para a superfície ativa do 

catalisador. A reação de oxidação das espécies orgânicas presentes no meio 

reacional, promovida pelo radical hidroxila, pode ocorrer tanto na interface 

solução/catalisador quanto no seio da solução (Ernst; Lurot; Schrotter, 2004; 

Kasprzyk-Hordern; Ziólek; Nawrocki, 2003). 

A melhora no processo de ozonização empregando-se óxidos puros como 

catalisadores também foi observada por Faria e colaboradores (Faria et al., 2009). 

Os autores reportaram o aumento na remoção do ácido sulfanílico, em pH 3,0, 

empregando-se óxidos de cobalto e manganês. O emprego de ambos os óxidos 

como catalisadores no processo de ozonização do ácido sulfanílico, levou a um 

aumentou na remoção de carbono orgânico total em relação à ozonólise, após 4 

horas de tratamento, sendo obtidos teores de mineralização de 80% para o Mn3O4 e 

85% Co3O4. Os autores sugerem que a existência de estados de oxidação 

multivalente (II e III) na superfície dos referidos óxidos catalisam a decomposição do 

ozônio, levando a geração de radical hidroxila, principal espécie responsável pelo 

aumento no teor de mineralização. 

Domínguez e colaboradores (Domínguez; Beltrán; Rodríguez, 2005). 

compararam diferentes processos oxidativos avançados para a 

degradação/mineralização de um azocorante (Vermelho Ácido 88), dentre eles a 

ozonólise e a ozonização catalítica heterogênea empregando-se dióxido de titânio 

como catalisador. Os autores verificaram que o emprego do catalisador levou a uma 

maior descoloração da solução padrão de corante do que a ozonólise, 99% e 77%, 

respectivamente, em 15 minutos de tratamento. A remoção de carbono orgânico 

total também foi maior para a ozonização catalítica heterogênea, 45% e 10%, 
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respectivamente, ao final de 1 hora de reação. Os autores atribuíram este 

incremento tanto para a remoção da cor quanto para a mineralização do Vermelho 

Ácido 88 a reação que ocorre na superfície do catalisador (Equação 12) entre as 

espécies adsorvidas no TiO2, uma vez que tanto o ozônio (Equações 5 e 6) quanto o 

azocorante (Equação 11) adsorvem em sua superfície. 

SupPSupP -«+  Eq. 11  

SupPSupPSupO ox 2+«-+-  Eq. 12 

sendo Sup os centros ativos da superfície do catalisador, O o oxigênio atômico 

(produto da decomposição do O3 a O2 e O), P o composto poluente, neste caso o 

azorocante Vermelho Ácido 88, e Pox a espécie oxidada, a qual dessorve da 

superfície do catalisador. Mais uma vez a ozonização catalítica proporcionou 

resultados de remoção mais eficientes do que a ozonólise. 

Assim, pode-se considerar que o emprego de óxidos de lantanóides como 

catalisadores no processo de ozonização favorece a mineralização de substâncias 

químicas que sejam recalcitrantes e/ou apresentem baixos teores de oxidação 

quando submetidas ao processo de ozonólise. Dessa forma, os óxidos de cério e de 

lantânio foram incorporados a um suporte de elevada área superficial, a fim de se 

verificar se tanto o aumento da superfície de contato do sólido quanto a presença de 

nanopartículas dos referidos óxidos contribuíam ainda mais para o aumento da 

eficiência catalítica destes materiais. 

 

IV.2.2.2. Materiais contendo óxido de cério 

Dentre os catalisadores contendo óxido de lantanóide incorporado em sílica 

mesoporosa ordenada, do tipo SBA-15, os materiais sintetizados a partir de 
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impregnação úmida do óxido de cério foram os primeiros a serem testados na 

ozonização catalítica para a degradação de Preto Remazol B. Para efeito de 

comparação, além das amostras SBA-Ce também foram empregados como 

catalisadores o óxido de cério e a SBA-15 puros, bem como foi realizado apenas a 

ozonólise (degradação por O3 em pH 3,0 sem o emprego de catalisador). 

Os resultados de degradação para a solução padrão de Preto Remazol B 

apresentaram o mesmo perfil observado quando se utilizou os óxidos de lantanóides 

como catalisadores (item IV.2.2.1), havendo completa oxidação em apenas 5 

minutos de tratamento. Assim, primeiramente utilizaram-se os resultados de 

mineralização da substância alvo como comparação da eficiência catalítica dos 

referidos materiais (Figura 26). 
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Figura 26. Mineralização do Preto Remazol B em função do tempo de tratamento via 
ozonização catalítica heterogênea, empregando-se: pH = 3,0; massacatalisador = 100 mg L-1; 
[PR]0 = 100 mg L-1; volume de solução = 350 mL; velocidade de agitação = 800 rpm. 

Considerando-se os resultados de mineralização (Figura 26), verificou-se que 

o suporte sozinho (ou seja, apenas a SBA-15 pura) apresentou pouca influência no 
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processo de ozonização catalítica, pois o incremento no valor de mineralização foi 

de apenas 10% ao final do tratamento, em comparação com a ozonólise. Verificou-

se que os catalisadores CeO2, SBA-Ce(Cl) e SBA-Ce(Nit) apresentaram um 

aumento máximo na ordem de 20% na redução de COD, quando comparados com o 

processo de ozonólise, após 60 minutos de tratamento. Já os catalisadores cujos 

precursores do íon metálico foram os complexos de picratos com os aminoácidos 

(leucina, glicina e arginina), embora não tenham apresentado uma diferença 

significativa entre eles, proporcionaram um incremento superior a 65% na remoção 

de COD, ao final do processo de ozonização.  

Apesar das diferenças na eficiência catalítica obtidas para os diferentes 

catalisadores contendo óxido de cério (CeO2 puro e SBA-Ce), todos levaram a um 

incremento na remoção do carbono orgânico dissolvido (COD). Embora a espécie 

predominante no CeO2 seja o Ce(IV), sabe-se que as vacâncias de oxigênio entre 

Ce(III) e Ce(IV) coexistem na superfície do óxido. Este fenômeno pode ser explicado 

devido ao balanço energético entre a entalpia molar de formação da estrutura tipo 

fluorita do CeO2 e o potencial de redução do par Ce(III)/Ce(IV) (Adachi; Imanaka, 

1998). Dessa forma, a redução de COD pode ser atribuída à oxidação do cátion 

metálico, uma vez que a etapa inicial de decomposição da molécula de O3 leva à 

oxidação do Ce(III) a Ce(IV) e consequente a geração do ânion radical O3·
-, o qual 

leva à formação do radical HO· (Faria; Órfão; Pereira, 2008; Naydenov; Stoyanova; 

Mehandjiev, 1995). A espécie ativa na conversão do ozônio a radical hidroxila é o 

Ce(III) presente na superfície do óxido, assim pode-se inferir que a geometria 

espacial do precursor do cátion metálico tenha influenciado a incorporação do cério, 

levando à formação de sítios catalíticos mais acessíveis para a geração de radicais 

hidroxila (Faria; Órfão; Pereira, 2008; Soeira; Freire, 2009). Assim, estes sítios 
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estariam mais disponíveis para a catálise nos materiais SBA-Ce(aminoácido), sendo 

os responsáveis diretos pelo grande incremento nos valores de mineralização 

obtidos para estes catalisadores em comparação ao processo de ozonólise. 

Huang e colaboradores (Huang et al., 2011) também estudaram o efeito 

catalítico de um óxido metálico (óxido de ferro(III)) incorporado em SBA-15 (Fe/SAB-

15) na ozonização de uma espécie orgânica poluente (dimetil ftalato), em meio ácido 

(pH = 5,7). Os autores verificaram que, em 60 minutos de tratamento, ocorreu uma 

remoção de 35% de carbono orgânico total quando se empregou a ozonização 

catalítica heterogênea utilizando-se Fe/SBA-15 como catalisador, porcentagem esta 

superior tanto à ozonólise (10%) quanto à ozonização empregando-se apenas ou a 

SBA-15 (15%) ou o Fe2O3 (16%) como catalisadores. Segundo os autores, no valor 

de pH utilizado, a superfície desprotonada do ferro incorporado à SBA-15 reage com 

o O3, dando início a uma série de reações radicalares, as quais levam à geração de 

radicais hidroxila, principal espécie responsável pela degradação do dimetil ftalato. 

Assim, o aumento na remoção do COT foi atribuído ao aumento da decomposição 

do ozônio, proporcionado pelo catalisador Fe/SBA-15. 

Como discutido anteriormente (Figura 26), a diferença nos resultados de 

remoção de carbono orgânico dissolvido para as amostras SBA-Ce(aminoácido) não 

foram significativas. Assim, para uma melhor avaliação destes catalisadores, 

calculou-se a quantidade de ozônio consumido durante o processo de ozonização 

do Preto Remazol B. Na Figura 27, podem-se observar os valores de consumo de 

ozônio tanto para os três catalisadores, cujo precursor do cátion metálico foram 

complexos contendo aminoácidos como grupos ligantes, quanto para o processo de 

ozonólise. A fim de se ter um controle do processo de ozonização, realizou-se a 

medida de consumo de O3 em meio contendo apenas água acidificada (pH = 3,0); 
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obteve-se como resposta que a concentração de ozônio manteve-se constante (18 g 

m-3) durante o tempo de reação, ou seja, 60 minutos, sendo este o mesmo valor 

obtido. 
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Figura 27. Consumo de ozônio em função do tempo de tratamento via ozonização catalítica 
heterogênea, empregando-se: pH = 3,0; massacatalisador = 100 mg L-1; [PR]0 = 100 mg L-1; 
volume de solução = 350 mL; velocidade de agitação = 800 rpm. 

Para os três catalisadores SBA-Ce(aminoácido) observou-se um aumento 

linear no consumo de O3 (Figura 27) em função do tempo de tratamento. O mesmo 

comportamento foi observado para a ozonólise, porém a inclinação da reta é bem 

menor, indicando que o consumo de ozônio ocorre de maneira mais lenta. 

Comparando-se os resultados obtidos para consumo de O3 (Figura 27) com as 

porcentagens molar de Ce efetivamente incorporado nestas amostras (Tabela 1), 

tem-se que a SBA-Ce(Arg) apesar de não ser a amostra que continha o maior teor 

de cério levou a teores de mineralização semelhantes às demais amostras de SBA-

Ce(aminoácido) com um menor consumo de ozônio. Nesta amostra, o óxido de cério 

está distribuído de maneira mais homogênea na superfície da SBA-15 (Figura 10), 
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sendo mais provável que nesta amostra tanto sítios contendo Ce(III) quanto sítios 

ácidos presentes na superfície das partículas de CeO2 estejam mais disponíveis 

para a catálise, uma vez que a interação do ozônio com estes sítios leva à geração 

do radical hidroxila, principal espécie responsável pela mineralização do azocorante 

(Kasprzyk-Hordern; Ziólek; Nawrocki, 2003). 

Alguns estudos (Hewer, 2010; Rosal et al., 2010) demonstram que a 

eficiência catalítica está relacionada tanto com o teor de mineralização quanto com o 

consumo de ozônio no processo de ozonização. Quanto menor for o aumento no 

consumo de O3 ao longo do tempo de reação em relação à ozonólise e maior for o 

teor de remoção de carbono orgânico, tem-se que mais eficiente é o catalisador, ou 

seja, quanto maior for o valor da relação remoção de COD/consumo de O3, mais 

matéria orgânica é oxidada por mol de ozônio produzido. 

Assim, considerando tanto o teor de mineralização quanto o consumo de 

ozônio, o material SBA-Ce(Arg) pode ser considerado o mais eficiente dentre o CeO2 

puro e os cinco materiais contendo óxido de cério imobilizado em SBA-15 para o 

emprego como catalisador no processo de ozonização catalítica heterogênea frente 

ao Preto Remazol B. 

 

IV.2.2.3. Materiais contendo óxido de lantânio 

Após os testes catalíticos com as amostras à base de óxido de cério (SBA-

Ce), os materiais que continham óxido de lantânio incorporados à SBA-15 (SBA-La) 

foram testados na ozonização catalítica para a degradação de Preto Remazol B. 

Novamente empregou-se como catalisadores o óxido de lantânio comercial e a SBA-

15 puros, bem como apenas a ozonólise a fim de se comparar os resultados com os 

obtidos para as amostras SBA-La. 
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Estes materiais foram sintetizados pelo método de impregnação úmida, e, 

assim como para o óxido de cério, foram utilizadas cinco diferentes fontes de 

lantânio. Dessa forma, dois precursores foram sais (LaCl3.7H2O e La(NO3)3.6H2O), e 

os demais foram três complexos. Estes complexos eram compostos pelo cátion 

metálico, pelo ânion picrato e por um aminoácido: leucina - La(pic)3.2Leu.2H2O; 

glicina - La(pic)3.2Gly.6H2O; arginina - La(pic)3.2Arg.2H2O. 

Novamente, também como observado para os materiais SBA-Ce, os 

resultados de degradação, obtidos quando se empregou as amostras SBA-La como 

catalisadores no processo de ozonização de uma solução padrão do azocorante 

Preto Remazol B, apresentaram o mesmo perfil de quando se utilizou os óxidos de 

lantanóides (CeO2, LaOCl e La2O3) (item IV.2.2.1), havendo completa descoloração 

da solução padrão da molécula alvo em menos de 5 minutos de tratamento. Os 

resultados de redução de COD, ou seja, de mineralização, são apresentados na 

Figura 28. 
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Figura 28. Mineralização do Preto Remazol B em função do tempo de tratamento via 
ozonização catalítica heterogênea, empregando-se: pH = 3,0; massacatalisador = 100 mg L-1; 
[PR]0 = 100 mg L-1; volume de solução = 350 mL; velocidade de agitação = 800 rpm. 
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Considerando-se os resultados de mineralização do azocorante Preto 

Remazol B (Figura 28) é possível verificar que apenas a presença do suporte já 

levou a um incremento de cerca de 10% na eficiência do processo. A presença da 

superfície heterogênea, além de aumentar a dissolução do O3 em meio aquoso, age 

como iniciador para a reação de decomposição do ozônio (Charton, 1981). O La2O3 

apresentou um resultado de mineralização muito semelhante ao do catalisador SBA-

La(Cl), cujos resultados foram cerca de 30% superiores ao obtido para o ozonólise. 

Já os resultados de catálise obtidos para os materiais SBA-La(aminoácido) foram, 

muito semelhantes aos obtidos para a SBA-15 pura, sendo, no máximo, 17% (SBA-

La(Gly)) superior à ozonólise ao final dos 60 minutos de reação. Assim, nos 

materiais cujos precursores foram os complexos metálicos contendo aminoácidos 

como grupos ligantes, a amostra SBA-La(Gly), na qual se obteve a maior 

porcentagem molar de lantânio incorporado à SBA-15 (Tabela 5), proporcionou a 

maior remoção de carbono orgânico dissolvido. 

Entretanto, considerando-se todos os catalisadores contendo óxido de 

lantânio incorporado em SBA-15, a SBA-La(Nit) foi a que apresentou maior 

influência na ozonização catalítica, havendo um incremento de 72% em relação à 

ozonólise, em 60 minutos de tratamento. Este material foi o que apresentou a menor 

alteração das propriedades texturais em relação à SBA-15 pura (Tabela 7). Além 

disso, esta foi a amostra na qual o óxido de lantânio estava disperso de maneira 

mais homogênea na superfície do suporte (Figura 18), sendo que este óxido 

também foi observado dentro dos mesoporos da sílica. Estes fatores levaram a 

obtenção de um material com atividade catalítica muito elevada, havendo uma boa 

interação entre o suporte mesoporoso ordenado de elevada área superficial e o 

óxido metálico. 
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Como observado por Luz Jr. e colaboradores (Luz Jr., G. et al., 2010; Luz Jr., 

G. E. et al., 2010) a incorporação de lantanóides confere acidez à SBA-15, uma vez 

que os óxidos desses metais apresentam sítios ácidos de Lewis (Manoilova et al., 

2004). Diversos estudos (Andreozzi et al., 2000; Xiong; Graham, 1992) demonstram 

que as propriedades estruturais únicas da molécula de ozônio, devido às suas 

estruturas de ressonância (Figura 1), possibilitam que o átomo de oxigênio com 

maior densidade eletrônica apresente uma elevada basicidade, resultando em uma 

grande afinidade entre o O3 e os sítios ácidos de Lewis da superfície do óxido 

metálico. Embora, como discutido anteriormente (item IV.2.2.1), um dos mecanismos 

de reação que ocorre no processo de ozonização catalítica seja a reação direta do 

ozônio molecular, o emprego de óxidos metálicos que contenham sítios ácidos de 

Lewis, tais como os materiais contendo CeO2 e La2O3 incorporado em SBA-15, 

levam a geração de espécies radicalares, as quais aumentam a eficiência da 

degradação/mineralização de espécies orgânicas presentes no meio reacional 

(Kasprzyk-Hordern; Ziólek; Nawrocki, 2003). 

Como já discutido, um dos mecanismos propostos (Rivas et al., 2006) para a 

ozonização heterogênea para catalisadores que contenham cério ou lantânio é a 

adsorção da molécula de O3 nos sítios ácidos de Lewis e sua posterior 

decomposição, levando a formação de oxigênio atômico (Equações 5 e 6), o qual 

permanece ligado à superfície do óxido metálico, sendo este uma das principais 

espécies oxidantes ativas presentes no meio reacional (Beltrán; Rivas; Montero-De-

Espinosa, 2002). As espécies orgânicas presentes no meio reagem com o oxigênio 

atômico e, dessa forma, são oxidadas a espécies menos complexas. 

Carbajo e colaboradores (Carbajo et al., 2007) também avaliaram a atividade 

catalítica de um óxido que contem lantânio em sua estrutura, a perovskita 
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(LaTi0,15Cu0,85O3), como catalisador no processo de ozonização de uma mistura de 

compostos fenólicos (tirosol e ácidos siríngico e gálico). A ozonização catalítica 

heterogênea foi mais eficiente do que a ozonólise para a remoção de COT (95% e 

60%, respectivamente), após 6 horas de tratamento. Os autores atribuíram a menor 

eficiência da ozonólise ao acúmulo de substâncias recalcitrantes ao ozônio 

molecular, tais como, os ácidos pirúvido, malônico e oxálico, no meio reacional. Em 

contrapartida, o aumento na remoção de COT observado quando se utilizou 

catalisador foi atribuído a reações na superfície da perovskita. 

Para a amostra SBA-La(Nit), a qual apresentou o melhor resultado de 

remoção de carbono orgânico dissolvido, avaliou-se o consumo de ozônio em 

relação à ozonólise. Os resultados são apresentados na Figura 29. 
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Figura 29. Consumo de ozônio em função do tempo de tratamento via ozonização catalítica 
heterogênea, empregando-se: pH = 3,0; massacatalisador = 100 mg L-1; [PR]0 = 100 mg L-1; 
volume de solução = 350 mL; velocidade de agitação = 800 rpm. 

Analisando-se a Figura 29, é possível verificar que o consumo de ozônio 

aumentou 64% quando se utilizou SBA-La(Nit) como catalisador em relação à 
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ozonólise, ao final do tempo de reação. Entretanto, houve um incremento de 72% no 

teor de mineralização do azocorante, indicando que a conversão do O3 a espécies 

mais oxidantes e o consequente aumento na oxidação da matéria orgânica ocorreu 

de maneira mais eficiente na ozonização catalítica heterogênea empregando-se este 

material como catalisador. Para todas as outras amostras SBA-La, o consumo de 

ozônio foi similar ou superior ao obtido para a SBA-La(Nit). 

Assim, verificou-se que o óxido de lantânio é um catalisador promissor para o 

processo de ozonização, uma vez que para todas as amostras testadas (La2O3 e 

SBA-La) houve um incremento no teor de mineralização do Preto Remazol B, em 

relação à ozonólise. Dentre eles, o SBA-La(Nit) apresentou a maior eficiência para a 

remoção do carbono orgânico dissolvido. 

 

IV.2.3. Atividade catalítica de materiais contendo óxido de cério na degradação 

do fenol 

Os compostos fenólicos estão presentes em uma grande diversidade de 

efluentes industriais, tal como produção de plásticos, corantes, tintas, papel e 

celulose e derivados de petróleo, fazendo com que seja de grande interesse 

ambiental (Araña et al., 2010; Araña et al., 2007). Dessa maneira, seis materiais 

foram empregados como catalisadores no processo de ozonização catalítica: SBA-

15, CeO2, SBA-Ce(Leu), SBA-Ce(Gly), SBA-Ce(Arg) e SBA-Ce(Cl), utilizando-se o 

fenol (Ph) como molécula alvo. 

Assim como observado para o ozonização catalítica heterogênea utilizando-

se o Preto Remazol B como molécula alvo, tanto nos experimentos utilizando-se os 

catalisadores quanto no de ozonólise a curva de degradação obtida foi muito 

semelhante (Figura 30). 
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Figura 30. Degradação do fenol em função do tempo de tratamento via ozonização 
catalítica heterogênea, empregando-se: pH = 3,0; massacatalisador = 100 mg L-1; [Ph]0 = 100 
mg L-1; volume de solução = 350 mL; velocidade de agitação = 800 rpm. 

Observando-se a Figura 30, é possível verificar que não houve influência do 

catalisador na redução da concentração de fenol, uma vez que para todos os 

experimentos, em menos de 10 minutos de ozonização, a relação C/C0 atingiu seu 

mínimo, 9% da concentração inicial de fenol. Muitos trabalhos demonstram que a 

ozonólise é eficiente para a degradação do fenol, sendo o mecanismo de reação 

muito bem estabelecido na literatura (Beltrán, 2004; Hoigné; Bader, 1983; 

Komissarov; Zimin; Khursan, 2006; Yamamoto et al., 1979). Nesta reação, 

primeiramente ocorre um ataque eletrofílico do ozônio na molécula de fenol nas 

posições orto- ou para- (em relação ao grupo hidroxila) do anel benzênico, levando a 

formação de catecol, hidroquinona e ácido mucônico (Figura 31). Sucessivas 

reações de substituição eletrofílica e cicloadição ocorrem até a formação de 

compostos alifáticos saturados, tais como aldeídos, cetonas, alcoóis e ácidos 

carboxílicos (Beltrán, 2004; Gottschalk; Saupe; Libra, 2000). 
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Figura 31. Esquema demonstrando os subprodutos das etapas iniciais da oxidação do fenol 
utilizando-se ozônio (reação direta). 

Como a reação direta do ozônio é eficiente nas primeiras etapas de 

degradação do fenol, não foi possível verificar nem a influência do emprego de 

catalisadores no processo de ozonização catalítica comparado com a ozonólise, 

tampouco a diferença da atividade catalítica dos diferentes materiais testados 

utilizando-se a redução na concentração de fenol ao longo do tempo de tratamento. 

Dessa maneira, os resultados de remoção do carbono orgânico dissolvido serão 

utilizados para a avaliação do emprego de catalisadores na oxidação do fenol 

(Figura 32). 
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Figura 32. Mineralização do fenol em função do tempo de tratamento via ozonização 
catalítica heterogênea, empregando-se: pH = 3,0; massacatalisador = 100 mg L-1; [Ph]0 = 100 
mg L-1; volume de solução = 350 mL; velocidade de agitação = 800 rpm. 
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Os resultados obtidos (Figura 32) demonstraram que a SBA-15 apresentou 

um efeito negativo, sendo obtido um teor de mineralização inferior ao da ozonólise. 

Neste caso em particular, a sílica pode ter aumentado a cinética de conversão de O3 

em O2 (Equações 5-7). No caso da Equação 7 ser uma reação preferencial, pode 

haver a diminuição da oxidação do substrato (Lin; Kawai; Nakajima, 2002). Em 

contrapartida, tanto os catalisadores com óxido de cério incorporado à SBA-15 

quanto o CeO2 puro levaram a incrementos no teor de redução de COD superiores a 

70%, quando comparados ao processo de ozonólise, em 60 minutos de tratamento. 

Este resultado pode indicar que, para este tipo de molécula, o mecanismo principal 

de reação é radicalar, dependendo pouco da adsorção do substrato na superfície do 

catalisador (Legube; Karpel Vel Leitner, 1999), considerando-se apenas o resultado 

ao final do tempo de tratamento. Mais uma vez, o precursor do óxido de cério teve 

uma influência direta no teor de mineralização do fenol, sobretudo nos primeiros 40 

minutos de reação, uma vez que os catalisadores cujos precursores do íon metálico 

foram os complexos contendo os aminoácidos como grupo ligante (leucina, glicina e 

arginina) alcançaram o máximo de redução de COD neste intervalo. Entretanto, ao 

final de 60 minutos de tratamento, todas as amostras SBA-Ce levaram a resultados 

semelhantes no teor de mineralização, independentemente da quantidade de cério 

efetivamente incorporada (item IV.1.1.1) e da morfologia destas amostras (item 

IV.1.1.5). 

Como previamente discutido (item IV.2.2.2), no óxido de cério a presença do 

par redox Ce(III)/Ce(IV) leva à geração do radical hidroxila (Kasprzyk-Hordern; 

Ziólek; Nawrocki, 2003; Nawrocki et al., 1993). Além da geração de radicais, outro 

mecanismo que pode ser considerado quando se utiliza materiais contendo óxido de 

cério como catalisador no processo de ozonização catalítica é a adsorção 
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simultânea do O3 (Equações 5 e 6) e da espécie orgânica na superfície do 

catalisador (Equação 11). Em seguida, ocorre a interação entre as espécies 

adsorvidas ( SupO -  e SupP - ) levando a mineralização dos compostos orgânicos 

presentes no meio reacional (Equação 13) (Rivas et al., 2006). 

SupOHCOSupPSupO ++®-+- 22  Eq. 13  

sendo Sup a superfície do catalisador e P a espécie orgânica, sendo considerada a 

mineralização total do composto poluente. Assim, quando se empregou tanto o CeO2 

quanto as amostras SBA-Ce como catalisadores no processo de ozonização do 

fenol, os teores de mineralização foram muito superiores à da ozonólise. 

Pinheiro da Silva e colaboradores (Pinheiro Da Silva et al., 2010) também 

estudaram o emprego de óxido de cério (obtido através de três diferentes 

precursores) como catalisador no processo de ozonização catalítica heterogênea, 

utilizando-se fenol como composto modelo. Os autores observaram que o emprego 

dos catalisadores levou a um incremento superior a 60% no teor de mineralização 

do fenol. O aumento na remoção de COT, assim como no presente tópico, foi 

atribuído tanto à geração de radicais hidroxila quanto à adsorção/oxidação do fenol e 

seus derivados na superfície do catalisador. 

Apesar de haver diferença nos teores de mineralização quando se compara 

os resultados de remoção de COD obtidos para a ozonólise e para a ozonização 

catalítica heterogênea, o mesmo não ocorre quando se compara o desempenho 

catalítico dos materiais (CeO2 e SBA-Ce) empregados como catalisadores. Assim, a 

fim de melhor avaliar a influência do precursor do cátion metálico na atividade 

catalítica das amostras SBA-Ce, calculou-se a quantidade de ozônio consumido 

durante o processo de ozonização do fenol (Figura 33). 
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Figura 33. Consumo de ozônio em função do tempo de tratamento via ozonização catalítica 
heterogênea, empregando-se: pH = 3,0; massacatalisador = 100 mg L-1; [Ph]0 = 100 mg L-1; 
volume de solução = 350 mL; velocidade de agitação = 800 rpm. 

O resultado de consumo de ozônio obtido para a SBA-15 confirma que este 

material levou a um aumento no desproporcionamento do ozônio molecular 

(Kasprzyk-Hordern; Ziólek; Nawrocki, 2003), uma vez que, apesar da remoção do 

carbono orgânico dissolvido ter sido inferior à obtida para a ozonólise, o consumo de 

O3 foi relativamente alto, ou seja, ele estava sendo consumido durante todo o tempo 

de tratamento sem que este material apresentasse atividade catalítica frente ao fenol 

e/ou seus subprodutos de oxidação. Em relação tanto ao óxido de cério puro quanto 

à SBA-Ce(Leu), observou-se que, mesmo levando a bons teores de mineralização, 

ambos tiveram um grande consumo de ozônio, comparando-se com as demais 

amostras SBA-Ce. Nas amostras SBA-Ce(aminoácido), embora os resultados de 

remoção de COD tenham sido muito semelhantes, o consumo de O3 aumentou à 

medida em que se diminuiu a quantidade de cério nestas amostras (item IV.1.1.1), 
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evidenciando assim, tanto o efeito catalítico do CeO2 quando o efeito negativo da 

SBA-15 pura. 

As amostras que continham as maiores quantidade de cério incorporado ao 

suporte mesoporoso, SBA-Ce(Gly) e SBA-Ce(Cl) (1,4 e 2,0% em mol, 

respectivamente), foram os materiais que apresentaram as melhores atividades 

catalíticas. Além disso, nestes materiais foi possível observar uma grande 

quantidade de CeO2 na superfície da sílica (Figura 10). Estes resultados 

demonstram que o precursor influencia diretamente a atividade catalítica do material. 

Assim, podem-se considerar estas amostras como os catalisadores mais 

promissores, pois apresentaram uma alta eficiência, associando o aumento na 

remoção de COD com o baixo consumo de ozônio. 

 

IV.2.4. Atividade catalítica de materiais contendo óxido de cério na degradação 

do ácido salicílico 

Atualmente, fármacos e cosméticos têm ganhado destaque, não apenas 

devido aos benefícios que trazem aos seres humanos, mas também devido à 

contaminação das águas naturais (Bila; Dezotti, 2003; Ternes et al., 2003). O ácido 

salicílico (AS), por ser um composto utilizado tanto para a manipulação de fármacos 

e cosméticos quanto como praguicida e por ser o principal metabólito de um 

analgésico (ácido acetilsalicílico) muito consumido pela população em geral, é uma 

espécie de grande interesse ambiental (Henschel et al., 1997; Otero; Grande; 

Rodrigues, 2004). Assim, esta espécie foi utilizada como molécula alvo no processo 

de ozonização catalítica heterogênea, empregando-se seis catalisadores: SBA-15, 

CeO2, SBA-Ce(Leu), SBA-Ce(Gly), SBA-Ce(Arg) e SBA-Ce(Cl). 
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Os resultados de degradação obtidos para o ácido salicílico (Figura 34) são 

muito similares aos obtidos tanto para o Preto Remazol B quanto para o fenol, 

havendo completa remoção da molécula alvo em menos de 10 minutos de 

tratamento. 
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Figura 34. Degradação do ácido salicílico em função do tempo de tratamento via 
ozonização catalítica heterogênea, empregando-se: pH = 3,0; massacatalisador = 100 mg L-1; 
[AS]0 = 100 mg L-1; volume de solução = 350 mL; velocidade de agitação = 800 rpm. 

Mais uma vez as curvas de degradação obtidas tanto para a ozonólise quanto 

para a ozonização catalítica heterogênea do ácido salicílico (Figura 34) 

apresentaram resultados muito semelhantes, indicando que não houve influência do 

catalisador. Este resultado indica que, nos primeiros minutos de reação, o ataque 

direto do ozônio no composto orgânico é o mecanismo principal de reação 

(Parisheva; Nusheva, 2007). Assim como ocorre com a molécula de fenol, ocorre o 

ataque eletrofílico do ozônio na posição meta- (em relação ao grupo carboxila), ou 

seja, nas posições orto- e para- (em relação ao grupo hidroxila), do anel benzênico 
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do ácido salicílico, levando à formação dos ácidos 2,3-dihidroxibenzóico e 2,5-

dihidroxibenzóico (Figura 35) (Beltrán, 2004). 

 

Figura 35. Etapas iniciais do mecanismo de oxidação do ácido salicílico (reação direta). 

Considerando-se a relação C/C0, para a degradação do ácido salicílico, não 

foi possível verificar o efeito dos catalisadores no processo de ozonização catalítica, 

tampouco se houve alguma influência do aumento da área superficial (promovido 

pela incorporação do CeO2 em SBA-15) e do emprego de diferentes precursores de 

cério (para a obtenção das amostras SBA-Ce). Entretanto, considerando-se os 

resultados de mineralização (Figura 36) as diferenças entre os catalisadores, 

sobretudo entre CeO2 e as amostras SBA-Ce, torna-se evidente. 
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Figura 36. Mineralização do ácido salicílico em função do tempo de tratamento via 
ozonização catalítica heterogênea, empregando-se: pH = 3,0; massacatalisador = 100 mg L-1; 
[AS]0 = 100 mg L-1; volume de solução = 350 mL; velocidade de agitação = 800 rpm. 

Embora, ao final do tempo de tratamento, a SBA-15 não tenha levado a um 

incremento no teor de remoção de COD comparando-se à ozonólise, pode-se 

observar na Figura 36, que a presença do material sólido facilitou a mineralização 

nos primeiros 30 minutos de reação. A elevada área superficial deste material (842 

m2 g-1) favorece a adsorção do ozônio, proporcionando um incremento na cinética da 

reação oxidativa (Cooper; Burch, 1999b). Os resultados de mineralização obtidos 

para os catalisadores a base de óxido de cério incorporados à SBA-15 (SBA-Ce) 

foram superiores a 90%, em 60 minutos de tratamento. Uma vez mais os resultados 

obtidos evidenciam a eficiência catalítica do CeO2, pois, como discutido 

anteriormente (item IV.2.2.2), este óxido leva à geração de radicais hidroxila no meio 

reacional, os quais são responsáveis pelo aumento na eficiência de remoção de 

COD. Este resultado indica que, nas amostras suportadas, a elevada melhora na 

mineralização do ácido salicílico se deve à combinação entre o suporte mesoporoso 

ordenando de elevada área superficial e o óxido de cério. 

Assim como para o fenol, dois mecanismos de reação devem ser 

considerados. O primeiro deles diz respeito à geração de radicais hidroxila na 

superfície do CeO2, os quais oxidam a molécula de ácido salicílico a catecol (Figura 

37), um dos seus principais produtos de oxidação, sendo as reações subsequentes 

semelhantes às do fenol (Scheck; Frimmel, 1995). O segundo mecanismo envolve a 

adsorção do ozônio molecular na superfície do catalisador, levando a formação de 

oxigênio molecular (liberado para o meio) oxigênio atômico, o qual permanece ligado 

ao sólido (Equações 5 e 6). Está espécie reage com o ácido salicílico e/ou seus 
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produtos de oxidação, favorecendo a mineralização destes compostos (Rivas et al., 

2006). 

 
 

Figura 37. Etapa inicial do mecanismo de oxidação do ácido salicílico (reação indireta). 

Ernst e colaboradores (Ernst; Lurot; Schrotter, 2004) demonstraram o efeito 

catalítico da alumina (g-Al2O3) na ozonização de uma série de ácidos orgânicos, 

dentre eles o ácido salicílico, em meio ácido (pH = 3,3). Em 30 minutos de reação, a 

remoção de carbono orgânico dissolvido foi de 39% para a ozonólise e de 90% para 

a ozonização catalítica heterogênea. Este incremento no teor de mineralização foi 

atribuído à decomposição do ozônio na g-alumina formando oxigênio atômico, o qual 

reage com os grupos hidroxila presentes na superfície do catalisador, que ao final de 

uma cadeia de reações radicalares, gera •OH, que podem oxidar as espécies 

orgânicas tanto no seio da solução quanto interface solução/catalisador. 

Mais uma vez, encontrou-se dificuldade para se comparar a atividade 

catalítica dos materiais contendo óxido de cério incorporado em SBA-15 (SBA-Ce) 

no processo de ozonização. Dessa maneira, para que se pudesse verificar a 

influência do precursor de cério no aumento do teor de mineralização obtido, fez-se 

a comparação do consumo de ozônio para os diferentes catalisadores durante os 60 

minutos de reação (Figura 38). 
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Figura 38. Consumo de ozônio em função do tempo de tratamento via ozonização catalítica 
heterogênea, empregando-se: pH = 3,0; massacatalisador = 100 mg L-1; [AS]0 = 100 mg L-1; 
volume de solução = 350 mL; velocidade de agitação = 800 rpm. 

Analisando-se as Figuras 36 e 38, verificou-se que a SBA-15 não incrementou 

o teor de mineralização do ácido salicílico, entretanto houve um elevado aumento 

em relação ao consumo de ozônio comparando-se com a ozonólise. Logo, pode-se 

dizer, assim como observado para o fenol, quando se empregou a SBA-15 na 

ozonização do ácido salicílico houve um aumento no desproporcionamento da 

molécula de ozônio (Kasprzyk-Hordern; Ziólek; Nawrocki, 2003). As amostras SBA-

Ce SBA-Ce(Leu) e SBA-Ce(Arg), apresentaram um consumo maior de ozônio do 

que as amostras SBA-Ce(Gly) e SBA-Ce(Cl), apesar de todas terem apresentado 

um aumento substancial na remoção do carbono orgânico dissolvido em relação à 

ozonólise, em 60 minutos de tratamento. 

Considerando as moléculas alvo utilizadas, as que possuem estruturas 

químicas semelhantes, ou seja, fenol e ácido salicílico, pois as amostras SBA-

Ce(Gly) e SBA-Ce(Cl) apresentaram resultados semelhantes quanto às relações 
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mais eficientes de remoção de COD versus consumo de ozônio. Nestas amostras a 

incorporação do cério na SBA-15 foi mais eficiente (item IV.1.1.1) e proporcionou 

uma distribuição mais homogênea do CeO2 na superfície do suporte (item IV.1.1.5). 

Estes resultados confirmam tanto a eficiência catalítica do óxido de cério suportado 

em um material mesoporoso ordenado quanto a influência do precursor do cátion 

metálico na atividade catalítica destes materiais. 

 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. CONCLUSÕES 
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Neste trabalho, foram preparados e descritos pela primeira vez novos 

materiais para serem empregados como catalisadores no processo de ozonização 

catalítica heterogênea, frente a diferentes classes de compostos orgânicos 

poluentes. Dois óxidos de lantanóides (CeO2 e La2O3) foram incorporados em sílica 

mesoporosa ordenada (SBA-15), utilizando-se diferentes precursores dos referidos 

óxidos: cloreto, nitrato e complexos (picratos). 

Não há paralelo na literatura para a aplicação de materiais contendo lantânio 

(LaOCl, La2O3 e SBA-La) como catalisadores no processo de ozonização. O mesmo 

pode-se dizer sobre a utilização de picratos como precursores de ambos os óxidos 

utilizados, bem como sobre a avaliação da influência do aminoácido (ligante) tanto 

nas características destes materiais quanto em sua atividade catalítica. 

Dessa maneira, buscou-se correlacionar a influência do precursor nas 

características estruturais, texturais e morfológicas dos materiais, bem como na 

atividade catalítica dos mesmos frente ao processo de ozonização. 

Verificou-se que o precursor do óxido metálico influencia nas caracterísitcas 

dos materiais SBA-Ln, dentre elas, a cristalinidade observada para os óxidos de 

cério e lantânio e a área superficial específica e o volume de poros, bem como a 

dispersão e a morfologia dos óxidos na superfície do suporte. 

Em todas as amostras observou-se que não houve colapso da estrutura 

mesoporosa ordenada da SBA-15, o que possibilitou a obtenção de materiais 

híbridos, nos quais se associou atividade catalítica com elevada área superficial. 

Considerando-se os resultados de mineralização do azocorante Preto 

Remazol B, os melhores resultados catalíticos obtidos foram para os materiais SBA-

Ce(aminoácido) e SBA-La(Nit), uma vez que se alcançou resultados de remoção de 

COD superiores a 80%, ao final de 60 minutos de tratamento. Nestas amostras, os 
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sítios catalíticos, ou seja, as regiões na superfície do material que continham Ce(III) 

(SBA-Ce), e sítios ácidos de Lewis (SBA-Ce e SBA-La), estavam mais acessíveis 

tanto para o ozônio molecular quanto para a molécula do azocorante. 

Comparando-se os resultados obtidos tanto para a remoção do carbono 

orgânico quanto para o consumo de ozônio, observou-se que o emprego da SBA-

La(Nit) como catalisador proporcionou o maior teor de mineralização associado ao 

menor aumento no consumo de ozônio (em relação à ozonólise) dentre todos os 

materiais utilizados.  Estes resultados indicam que, na oxidação do Preto Remazol 

B, o mecanismo predominante provavelmente envolve a formação de oxigênio 

atômico na superfície do catalisador. Assim, pode-se concluir que neste material 

obteve-se o resultado mais promissor considerando o suporte (área superficial 

específica e volume de poros) e a atividade catalítica do La2O3 (sítios ácidos de 

Lewis). 

Tanto para o fenol quanto para o ácido salicílico o emprego dos materiais 

SBA-Ce levaram a um teor de mineralização superior a 90%, após 60 minutos de 

ozonização. Para estas espécies orgânicas, a melhor eficiência catalítica foi 

observada para os materias SBA-Ce(Cl) e SBA-Ce(Gly), sendo estes os materiais 

que apresentaram, visualmente, a maior quantidade de óxido de cério na superfície 

do material. Considerando-se o aumento no consumo de ozônio, verificou-se que, 

para ambas as espécies, este foi superior ao obtido para a ozonólise. Entretando, 

para a oxidação do fenol consumiu-se menos ozônio do que para o ácido salicílico, 

isto se deve, provavelmente, à presença do grupo carboxila adjacente à hidroxila 

fenólica deste último. 

Os estudos realizados no presente trabalho demostram que a utilização de 

óxidos de lantanóides incorporados em um suporte mesoporoso com elevada área 
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superficial mostraram-se eficientes catalisadores para a mineralização de diferentes 

espécies orgânicas poluentes via ozonização catalítica heterogênea. A possibilidade 

de modelagem das características estruturais, texturais e morfológicas dos materiais 

permite o desenvolvimento de catalisadores versáteis para serem utilizados em um 

processo de tratamento que vem ganhando cada vez mais espaço. Assim, a partir 

desta nova perspectiva de aplicação destes óxidos, tem-se uma interessante área 

de estudos para pesquisa básica e possíveis aplicações tecnológicas. 
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