
 
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro                                                                                  

XVII Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química -Regional Rio de Janeiro (XVIIERSBQ-Rio) 

Preparo e caracterização de catalisadores de óxido férrico suportado 

em sílica mesoporosa para produção de carbonatos orgânicos  

Kleber Avila Jendiroba1* (PG), Renata Jorge da Silva1 (PQ) e Claudio José de Araújo Mota1 (PQ). 

*kleber.jendi@gmail.com 
1Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Tecnologia, Cidade Universitária. Rio de Janeiro – RJ. 

 

Palavras Chave: Fe2O3, MCM-41, CO2, carbonatos orgânicos. 

 

Introdução 

O dióxido de carbono (CO2) é um composto não 
tóxico, abundante e pode ser considerado como 
matéria prima barata. No entanto, devido à alta 
estabilidade termodinâmica da molécula de CO2, é 
pouco utilizado em aplicações a nível industrial, 
destacando-se a produção de ureia e derivados, 
ácido salicílico e bebidas.  
Nas rotas envolvendo catálise heterogênea e 
utilização de CO2 há avanços significativos na 
síntese de dimetil carbonato, carbonatos cíclicos e 
metanol.1 A aplicação de CO2 como insumo 
precursor na produção de carbonatos orgânicos tem 
sido uma alternativa promissora no âmbito da 
mitigação deste gás presente em elevadas 
concentrações na atmosfera terrestre. Além disso, 
no que se refere à produção de carbonatos 
orgânicos, o fosgênio tem sido substituído devido 
sua toxicidade e o CO2 pode ser uma excelente 
alternativa. Com isso, existe a busca por novos 
catalisadores capazes de promover maiores 
conversões nessas reações. 
Na busca por catalisadores heterogêneos que 
possam catalisar a reação de produção de 
carbonatos orgânicos, o ferro desperta interesse por 
ser um metal abundante, barato, possui baixa 
toxicidade e apresenta inúmeras aplicações por 
suas propriedades catalíticas.2  
Este trabalho visa preparar e caracterizar 
catalisadores a base de óxido de ferro impregnado 
em diferentes concentrações sobre sílica 
mesoporosa (MCM-41). Posteriormente esses 
catalisadores serão aplicados em reações para 
produção de carbonatos orgânicos.  

Resultados e Discussão 

Os catalisadores foram preparados por meio de 

impregnação úmida, onde, a sílica mesoporosa e 

uma solução de nitrato férrico em diferentes 

concentrações (5%, 10% e 15% - porcentagens 

mássicas) foram colocadas em balão de fundo 

redondo sob constante agitação por 20 horas. Em 

seguida, a mistura foi rotaevaporada e, por fim, o 

sólido final foi calcinado a 500 °C por 4 horas. 

Os catalisadores foram caracterizados por 

fisissorção de N2 (método BET), difração de raios X 

(DRX), fluorescência de raios X (FRX) e 

infravermelho (IV).  

Os resultados de caracterização textural são 

apresentados na tabela 1. 
 
Tabela 1. Caracterização textural dos catalisadores. 

Catalisador 
Área Superficial 

BET (m2/g) 

Volume de 

Poros (m3/g) 

MCM-41 992 0.84 

MCM-41-

5%Fe 
880 0.66 

MCM-41-

10%Fe 
793 0.54 

MCM-41-

15%Fe 
747 0.59 

 
As análises de DRX e IV foram realizadas a fim de 
confirmar se a metodologia de preparo da MCM-41, 
assim como a etapa de impregnação, foi 
satisfatória. Os resultados de DRX confirmam o 
perfil referente à estrutura da MCM-41, devido a 
presença de três picos específicos correspondentes 
aos seus planos, (100), (110) e (200). Também 
foram observadas sutis perdas de cristalinidade dos 
catalisadores após impregnação de óxido de ferro, 
evidenciadas pela redução dos picos citados 
anteriormente. Os resultados de IV mostram as 
bandas correspondentes as ligações de Si-O, Si-OH 
e Si-O-Si referentes à estrutura da MCM-41. 
A análise de FRX foi usada para confirmar se os 
valores teóricos de ferro impregnados condizem 
com os reais obtidos após impregnação. Tais 
resultados estão sendo analisados. 

Conclusões 

De acordo com os resultados de caracterização 

obtidos até o momento, podemos considerar que a 

metodologia empregada para o preparo dos 

catalisadores foi satisfatória. A atividade catalítica 

desses materiais para a produção de carbonatos 

orgânicos será avaliada posteriormente. 
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