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Resumo: O ácido acrílico é utilizado na fabricação de 
detergentes, resinas (tintas e adesivos), absorventes 
higiênicos e no tratamento de efluentes. O objetivo como 
um todo é o estudo das reações de oxidação seletiva para 
a obtenção do ácido acrílico, com o uso de catalisadores 
heterogêneos, preparados a partir dos procedimentos 
descritos em patentes (das principais tecnologias) 
encontradas em domínio público. 
 

1. Introdução 
Catalisadores são substancias que facilitam a 

conversão dos reagentes em produtos, não participam do 
balanço material da reação e são regenerados ao seu 
estado inicial ao final de cada ciclo, interferindo apenas 
na cinética da reação e não em sua termodinâmica. [1]. 

O ácido acrílico é obtido através da oxidação do 
propeno, que acontece em duas reações sequenciais, com 
catalisadores e condições distintas, podendo-se assim 
otimizar cada etapa separadamente. Para a oxidação 
seletiva da acroleína são utilizados catalisadores 
contendo molibdênio e bismuto suportados em sílica, que 
oferecem rendimentos maiores que 90 %. Já para a 
oxidação do ácido acrílico os catalisadores contém 
molibdênio e vanádio, numa razão atômica elevada.[2]  
 

2. Metodologia 
Os catalisadores foram preparados baseando-se em 

procedimentos descritos em patentes que estão em 
domínio público e caracterizados por análises físico-
químicas, de infravermelho e por difração de raio-X. 

Durantes as preparações dos catalisadores para 
oxidação do propeno à acroleína, nitratos de bismuto e de 
outros metais juntamente com formas de sílica foram 
adicionados a solução contendo heptamolibdato de 
amônio. Após a mistura, estas foram evaporadas e secas 
a 67 °C e depois a 100 °C, calcinadas a temperaturas de 
400, 450, 500, 550, 600 °C, com ou sem gradiente de 
temperatura durante o aquecimento da mufla. 

Os catalisadores para a oxidação seletiva da acroleína 
a ácido acrílico, foram seguidos os mesmos 
procedimentos, porém foram utilizadas soluções de 
heptamolibdato de amônio e metavanadato de amônio.  

 
3. Resultados 

O primeiro catalisador analisado foi o descrito na 
patente US 3825600 [3] nomeado A1. As amostras foram 
pesadas antes e após as calcinações e os resultados estão 
citados na Tabela 1. Pela análise da tabela, nota-se que a 
variação de massa não é proporcional a temperatura, o 
que pode indicar que durante o processo, além da 
transformação da estrutura cristalina dos materiais 
(Figura 1) pode ter ocorrido a eliminação indevida de 

reagentes ou erro experimental. Pode-se observar 
também uma maior variação a altas temperaturas, o que 
pode indicar perda de fase ativa (MoOx). Nas análises de 
FT-IR observou-se transformações na composição da 
superficial do material, como a formação de molibdatos. 

 
Figura 1 -  Difração de raio X das amostras A1.1 a A1.5 

 
Tabela I – Variação de massa após as calcinações. 

Amostra ∆massa (%) 
A1.1 – T=450 °C . Sem gradiente 34,17 
A1.2 – T=500 °C . Sem gradiente 35,37 
A1.3 – T=500 °C . Com gradiente 22,63 
A1.4 – T=550 °C . Com gradiente 33,97 
A1.5 – T=600 °C . Com gradiente 30,35 

 
4. Conclusões 

Através das primeiras análises realizadas foi possível 
notar que a temperatura de calcinação tem influências 
significativas na estrutura global e cristalinidade obtida 
pela DRX e na composição superficial do catalisador 
observada nas análises de FT-IR, onde identificou-se a 
formação de molibdatos característicos.  

Nas temperaturas mais altas pode ocorrer perda de 
fase ativa, com a eliminação de MoOx.  
 

5. Referências 
[1] DUMESIC, J. A.; HUBER, G. W.; BOUDART, M. 
In: ERTL, G. et al. Handbook of Heterogeneous 
Catalysis (2nd Edition) V1 p1-14. Wiley-VCH Verlag 
GmbH & Co. KGaA,  Weinheim, Germany 2008 
[2] GRASSELLI, R.K.; BURRINGTON, J.D In: ERTL, 
G. et al. Handbook of Heterogeneous Catalysis (2nd 

Edition) V7 p3479-3489. Wiley-VCH Verlag GmbH & 
Co. KGaA,  Weinheim, Germany 2008. 
[3] US Patent 3.825.600. Nipon C. C. I. 1974-07-23 

Agradecimentos 
À Instituição Centro Universitário da FEI pelo 

fornecimento de reagentes e equipamentos. 
 

1 Wellina Missassi Fantim, Aluno de IC do Centro 
Universitário da FEI. 


