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RESUMO: 

Realizou-se a síntese de um catalisador baseado em óxido de ferro magnético 

promovido com níquel e suportado em sílica. O material foi caracterizado por 

microscopia eletrônica de varredura com detector de energia dispersiva de raios-X 

(MEV-EDS) e difratometria de raios-X (DRX) e testado como catalisador na oxidação 

do composto orgânico modelo azul de metileno (AM) utilizando o processo foto-Fenton 

no qual foi obtida uma atividade satisfatória para o catalisador de mais 75% de 

descoloração após 10 min de reação. 
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INTRODUÇÃO: 

 

Dentre a grande variedade de óxidos existentes, os óxidos de ferro representam 

uma família de materiais com notável diversidade de propriedades magnéticas, elétricas, 

físico-químicas e morfológicas, que os tornam muito importantes do ponto de vista 

científico e tecnológico (Cornell e Schwertmann, 2003). 

Nesse âmbito, muitos processos podem ser utilizados para aumentar a eficiência 

catalítica, conversão e seletividade dos óxidos, sendo um dos mais promissores, 

segundo McFarland e Metiu (2013), a introdução de espécies catiônicas distintas como 

promotoras que apresentem propriedades de interesse como o níquel, que apresenta 

múltiplos estados de oxidação e propriedades catalíticas semelhantes a paládio e platina, 

sendo, porém, de custo bem inferior (Tasker et al., 2014). 

Outro modo de aumentar a atividade catalítica dos óxidos envolve a dispersão de 

suas partículas sobre um suporte inorgânico e, nesse aspecto a sílica se evidencia como 

um material muito vantajoso em virtude de suas características conferindo proteção para 

as partículas prevenindo o processo de lixiviação num ambiente ácido e aumentando a 

sua estabilidade térmica e química ( Mazaleyrat et al., 2009). 
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Dentre as possíveis reações catalisadas por óxidos com propriedades de 

oxirredução adequadas, os processos de oxidação avançada se destacam como 

alternativa muito eficiente para a remoção de poluentes persistentes presentes em 

efluentes industriais e corpos d’água, sendo o processo mais comum o denominado 

Fenton, no qual Fe2+ e H2O2 em pH ácido possibilitam a geração de radicais hidroxila  

responsáveis pela degradação da matéria orgânica tóxica e também suas variações como 

o processo fotoFenton, quando tal reação é potencializada pela irradiação de luz 

ultravioleta. 

 

OBJETIVOS: 

Sintetizar e avaliar o desempenho de um catalisador baseado em óxido de ferro 

magnético suportado em sílica e promovido com níquel em reação tipo foto-Fenton. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: 

 

Síntese: 

O catalisador foi sintetizado através das pesagens de massas FeCl3.6H2O e de 

FeCl2.4H2O  de  modo que a proporção entre os íons Fe2+ para Fe3+ fosse de 1:2. Os sais 

foram dissolvidos em água previamente tratada com borbulhamento de N2 juntamente 

com uma massa de Ni(NO3)2.3H2O que representasse 2,5% em mol de níquel em 

relação ao ferro. Toda a síntese foi feita em ambiente inerte pelo borbulhamento de gás 

nitrogênio, com ultrassom e agitação mecânica vigorosa. Após 30 minutos de agitação, 

foi gotejada solução de hidróxido de amônio até que o pH  atingisse um valor em torno 

de 11 e a solução apresentasse uma coloração preta. 

Após esse ponto, o sistema permaneceu em agitação por cerca de 30 minutos, 

após os quais, 5,00 gramas de sílica fumed foram adicionados. O sistema permaneceu 

em agitação por mais 30 minutos e após esse tempo o catalisador obtido foi deixado em 

descanso por 72 horas, lavado até pH neutro e seco em estufa por 24 horas à 60ºC. O pó 

resultante foi passado por um moinho de bolas, para homogeneização da granulometria 

do material e submetido à peneiração objetivando a dimensão máxima de 0,25mm (60 

Mesh). 

 

Caracterizações: 
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A composição química foi analisada por microscopia eletrônica de varredura com 

detector de energia dispersiva de raios-X (MEV-EDS), utilizando um aparato LEO EVO 

40XVP, com tensão de 25 keV. A amostra foi analisada por energia dispersiva de raios-

X em um equipamento EDS/INCA 350 e os elementos foram mapeados. O difratograma 

foi obtido utilizando-se um difratômetro Rigaku Geigerflex, com tubo de cobre (Kα 

=1,54056 Å), velocidade de varredura de 1ºθ min-1, 5s por incremento com variação 

angular de 20º a 75º.  

 

Testes Catalíticos: 

A atividade catalítica do material foi avaliada pela reação de oxidação do 

composto orgânico modelo, seguindo o sistema foto-Fenton que foi realizado utilizando 

60 mL da solução de azul de metileno (50 mg L-1), 20 mg de material e 0,06 mL de 

solução de H2O2 (50%) expostas, em agitação, a uma lâmpada UV com 15W de 

potência em 254 nm. O branco foi realizado utilizando 60mL da solução de azul de 

metileno (50 mg L-1) e 0,06mL de solução de H2O2 (50%) expostas às mesmas 

condições. Em intervalos pré-determinados as amostras foram retiradas e analisadas. 

Testes relacionados à descoloração por adsorção foram realizados pelo contato entre 

10mg de material e 10 mL de solução de corante 50 mg.L-1 por 24h. Testes relacionados 

à lixiviação do material foram realizados por comparação em que 10mg do material 

foram colocados em contato com 9,9 mL de solução do corante 50mg.L-1 e 0,1 mL de 

H2O2 (50%)  em agitação por 2 horas. Após a separação do material precipitado, 0,5 mL 

de corante 1000 mg.L-1 e 0,1 mL de H2O2 (50%) foram adicionados a 9,4 mL de 

sobrenadante da primeira solução degradada e também analisada após 2 horas sob 

agitação. A análise das concentrações de corante remanscente em todas as etapas foram 

realizadas por espectroscopia de UV-Visível, λ = 665 nm, em um espectrômetro 

Shimadzu UV-1601 PC. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Difração de Raios X: 

A figura 1 apresentada abaixo evidencia o difratograma para o catalisador sintetizado 
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Figura 1: Difratograma de raios X para o catalisador sintetizado. As linhas em rosa correspondem ao 

padrão cristalográfico JCPDS 19-0629  da estrutura de magnetita. 

 

Pelas análises de difração de Raios X, foi possível verificar que o padrão cristalográfico 

do material sintetizado é compatível à carta cristalográfica JCPDS 19-0629 da magnetita 

(Fe3O4). A presença de material amorfo pode ser atribuída à sílica.  
 

Microscopia Eletrônica de Varredura e Análise Elementar – EDS: 

 Através da análise de MEV/EDS (mostrada na figura 2) obteve-se a micrografia 

do material, que não apresenta aglomeração de partículas e demonstra-se bem disperso. 

Por meio da análise elementar foi possível investigar quais átomos estão presentes no 

catalisador, tendo sido encontrados níquel; silício; oxigênio e ferro, que eram todos 

esperados a partir do método de síntese proposto. 

 
(a)                                               (b) 

Figura 2: a) Análise por microscopia eletrônica de varredura para o material sintetizado; b) Espectro de 

análise elementar gerado pelo MAPS-EDS. (A) Níquel, (B) Silício, (C) Oxigênio, (D) Ferro 

 

 Testes catalíticos (foto-Fenton): 

Verificou-se que a atividade do catalisador na degradação do corante foi satisfatória 

tendo gerado mais de 75% de descoloração em apenas 10 minutos de processo 

reacional.  
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A adsorção apresentou resultado desconsiderável sendo a descoloração em 

virtude desse processo praticamente nula, próxima a 1%. 

O lixiviado apresentou uma atividade muito baixa, representando cerca de 4% da 

atividade do material, confirmando o caráter heterogêneo do processo catalítico. 

O teste realizado encontra-se evidenciado na figura 3:  

0 2 4 6 8 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
e

s
c
o

lo
ra

ç
a

o
 (

%
)

Tempo (min)

Catalisador + AM +H
2
O

2

 AM + H
2
O

2

 
Figura 3: Cinética de degradação do corante azul de metileno empregando-se o catalisador sintetizado, 
peróxido de hidrogênio e luz ultravioleta. 

 

CONCLUSÃO:  

 O material sintetizado promovido com níquel e suportado em sílica, tendo como 
fase cristalina preponderante a magnetita, apresentou resultados satisfatórios quanto à 
atividade catalítica na degradação do corante azul de metileno pelo processo foto-
Fenton em um mecanismo heterogêneo de degradação no qual a atividade dos metais 
lixiviados em solução e o fenômeno de adsorção se mostraram desconsideráveis. 
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