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Introdução 

A oxidação de hidrocarbonetos é de grande 

interesse do ponto de vista acadêmico e industrial. A 

geração de produtos oxigenados de maior valor 

agregado, quando comparado com sua matéria-

prima, associado à variada aplicabilidade dos 

mesmos em diversos setores industriais, tem 

chamado atenção para tais reações.
1
 Na literatura, 

alguns compostos de coordenação de ferro (III) têm 

sido empregados como catalisadores em fase 

homogênea
2
 ou heterogênea

3
 na oxidação de 

cicloexano e cicloexeno, geralmente na presença de 

um agente oxidante como o peróxido de hidrogênio, 

terc-butil-peróxido ou iodosilbenzeno, em condições 

ambientes. São consideradas como vantagens da 

heterogenização de catalisadores: o aumento da 

estabilidade térmica, o fácil manuseio e recuperação 

do catalisador e a possibilidade de reutilização do 

mesmo. Este trabalho tem como objetivo imobilizar 

o ligante 2-hidroxibenzil(2-piridilmetil)amina (HBPA)
4
 

na zeólita NaY, por meio de um agente sililante, o 3-

glicidoxi-propil-trimetoxi-silano, complexar com o 

Fe(III) e avaliar a sua atividade catalítica na 

oxidação do cicloexano e do cicloexeno. 

Resultados e Discussão 

O catalisador foi obtido segundo o esquema 
mostrado na Figura 1.  

 
Figura 1. Esquema de obtenção do catalisador. 

 

A caracterização do catalisador por espectroscopia 

no Infravermelho exibe bandas referentes a 

deformações vibracionais do ligante. As análises 

termogravimétricas do catalisador mostram uma 

perda de 20% de sua massa a 100 °C, atribuída à 

perda de solvente e água adsorvida e 10% entre 220 

e 556 °C, referente à perda da parte orgânica 

ancorada, uma vez que somente a primeira perda é 

observável na análise TGA do suporte. A fisissorção 

de nitrogênio mostrou uma isoterma do tipo I, 

característica de sólidos microporosos. A área 

superficial da zeólita foi reduzida de 536 m
2
/g para  

 

386,5 m
2
/g no catalisador. A análise elementar 

evidenciou o grau de ancoramento de 0,31 mmol/g. 

A Tabela 1 mostra os resultados da avaliação da 

atividade na oxidação do cicloexeno, obtido por CG-

FID. 

 
Tabela 1. Atividade catalítica para oxidação do cicloexeno. 

 
Rendimento (%)
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Total 

NaY-Fe
III1

 0,94 0,54 4,99 0,42 6,90 

NaY-Fe
III2

 0,05 0,43 1,81 0,03 2,31 

Cat
3
 1,03 0,83 27,20 1,42 30,48 

Cat
4
 0,17 0,13 0,23 0,07 0,59 

24h de reação, em acetonitrila, a temperatura de 25 °C. 
1 

0,0226 g de NaY-Fe
III 

empregadas usando proporção molar de cicloexeno:H2O2  de 
1000:100 e 

2
1000:1000. 

3 
Proporção molar cat.:cicloexeno:H2O2 a 1:1000:100 e 

4
 1:1000:1000. 

 

Os resultados mostram que o ancoramendo do 
complexo levou a formação de um catalisador muito 
mais eficiente do que aquele contendo ferro não 
complexado, quando foram empregadas 
quantidades menores de agente oxidante. A 
seletividade da reação é muito pronunciada para a 
formação do peróxido de cicloexila. O catalisador 
não apresentou atividade na oxidação do 
cicloexano. 

Conclusões 

O catalisador heterogêneo de ferro (III), sintetizado 

por meio do ancoramento do HBPA na zeólita NaY, 

apresentou considerável atividade catalítica para a 

oxidação do cicloexeno, mostrando alta seletividade 

para o produto peróxido de cicloexila. 
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