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RESUMO 

 

A produção de combustíveis e compostos químicos a partir de biomassa residual 

tem despertado significativo interesse científico. Dentre os diversos processos 

existentes de transformação da biomassa em produtos químicos, a pirólise é uma 

rota promissora, pois, dependendo das condições, maximiza a produção de bio-óleo. 

Entretanto, o bio-óleo apresenta em sua composição elevado teor de compostos 

oxigenados, conferindo propriedades indesejáveis que impossibilitam seu uso direto 

como combustível ou sua inserção nas correntes de refinarias. Portanto, faz-se 

necessária a remoção do oxigênio pelo processo de hidrodesoxigenação. Nesse 

contexto, no presente trabalho avaliou-se a atividade de catalisadores de molibdênio 

suportados em carvão ativo e titânia na hidrodesoxigenação do fenol. Os testes de 

avaliação catalítica foram realizados a 360 °C, em fase gasosa e à pressão 

atmosférica em reator de quartzo de leito fixo. Os efeitos da atmosfera de calcinação 

(N2 ou ar), do suporte (C ou TiO2) e da temperatura de redução (360 – 480 °C) sobre 

o desempenho catalítico foram avaliados. Nas condições estudadas, a atmosfera de 

calcinação utilizada na síntese dos catalisadores suportados sobre TiO2 promoveu a 

formação de espécies de fase ativa de diferentes tamanhos, influenciando no 

comportamento dos catalisadores quando reduzidos em diferentes temperaturas. 

Com o aumento da temperatura de redução, a atividade do Mo/TiN decresceu mais 

intensamente que o Mo/TiA. Verificou-se que o molibdênio suportado sobre carvão 

ativado apresentou resultados de conversão distintos dos obtidos para os 

catalisadores suportados em titânia, indicando que o suporte tem efeito sobre esse 

sistema reacional. Contudo, independente do suporte ou da atmosfera de 

calcinação, a seletividade a benzeno se manteve próxima a 100 %. 

 

Palavras-chave: hidrodesoxigenação, MoOx suportado, fenol. 
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ABSTRACT 

 

The production of fuels and chemicals from biomass has awakened residual 

significant scientific interest. Among the various existing processes of transformation 

of biomass into chemicals, pyrolysis is a promising route because, depending on the 

conditions, maximizes the production of bio-oil. However, the bio-oil presents high 

content of oxygenated compounds in its composition, giving unwanted properties that 

render its direct use as fuel or insertion in refinery streams. Therefore, it is necessary 

to remove the oxygen by the hydrodeoxygenation process. In this context, the 

present study assessed the activity of molybdenum catalysts supported on activated 

carbon and titania on hydrodeoxygenation of phenol. The catalytic evaluation tests 

were carried out 360° C, in the gas phase and at atmospheric pressure in fixed bed 

quartz reactor. The effects of calcination atmosphere (N2 or air), the support (C or 

TiO2) and reduction temperature (360-480° C) on the catalytic performance were 

evaluated. Under the conditions studied, the calcination atmosphere used in the 

synthesis of catalysts supported on TiO2 promoted the formation of active phase of 

different sizes, influencing the behaviour of catalysts when reduced in different 

temperatures. With increasing the reduction temperature, the activity of Mo/TiN 

decreased more intensely that the Mo/TiA. It was found that molybdenum supported 

on activated carbon presented conversion results distinguished than those obtained 

for the catalysts supported on titania, indicating that the support has effect on this 

reaction system. However, regardless of the support or calcination atmosphere, the 

selectivity the benzene remained close to 100%. 

 

Keywords: hydrodeoxygenation supported MoOx, phenol. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1 Introdução 

 

A crescente demanda por recursos energéticos, aliada ao aumento das 

preocupações com o meio ambiente e com a produção de alimentos, além do 

compromisso político, tem despertado especial interesse científico em produzir 

energia e compostos químicos a partir de matérias primas renováveis de forma 

sustentável.  

De acordo com projeções realizadas pelo OECD (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico), a emissão de gases causadores do 

efeito estufa (GEE) aumentará em quase 40 % até 2050, impulsionada, 

principalmente, pelo crescimento de emissões de gás carbônico devido ao maior 

consumo de energia (Figura 1) (OECD, 2012). 

 

Figura 1. Projeções das emissões dos gases causadores do efeito estufa de 2010 a 
2050 (Adaptado de OECD, 2012). 

 

Conforme observado na Figura 2, as emissões de GEE pelos países filiados à 

OECD, Rússia e demais países participantes do Protocolo de Kyoto, encontram-se 

praticamente estabilizadas. Entretanto, esse resultado é prejudicado pelo aumento 
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das emissões por outros países, principalmente a China, país com as maiores 

emissões de GEE relacionadas ao consumo de energia desde 2007 (OECD, 2012).  

 

 

Figura 2. Emissões de gases causadores do efeito estufa de 1990 a 2010 (a) OECD 
(b) BRICS (Adaptado de OECD, 2012). 

 

A prosperidade econômica nos países em desenvolvimento faz com que a 

demanda por transporte aumente, com consequente aumento na demanda por 

combustíveis. Conforme o cenário previsto pela BP Energy Outlook 2018, o setor de 

transporte aumentará mais do que o dobro por volta de 2040. No entanto, o efeito 

sobre a demanda de combustíveis para este setor será largamente compensado 

pelos ganhos em eficiência, levando a um aumento de apenas 25 % no consumo de 

energia – crescimento muito mais lento do que o observado durante os últimos 25 

anos (80 %) (BP Outlook, 2018). Apesar desta desaceleração no consumo de 

combustíveis, a redução da dependência dos combustíveis de origem fóssil, através 

de sua substituição por fontes de energia renovável, continua a ser essencial. 

A biomassa é uma fonte de emissão neutra de CO2 (ciclo do carbono), 

emissão irrelevante de SOx e renovável de energia que vem ganhando importância 

nos últimos anos. Ela pode ser usada na geração de calor, eletricidade, produção de 

biocombustíveis ou uma combinação deles, além de produtos químicos de interesse 

industrial. Esse recurso também pode ser armazenado e usado conforme a 
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demanda. Por causa de sua disponibilidade local, a biomassa pode aumentar a 

segurança na produção de combustíveis e reduzir emissões de dióxido de carbono 

(ASADULLAH, 2014).  

Devido às inúmeras vantagens do uso de biomassa, o número de publicações 

direcionadas ao desenvolvimento de tecnologias avançadas para convertê-la em 

energia e combustíveis tem se intensificado, conforme pode se observar no gráfico, 

presente na Figura 3, projetado a partir da busca por trabalhos envolvendo a 

produção de energia e biocombustíveis a partir da biomassa (SCOPUS ELSEVIER, 

2018).  
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Figura 3. Número de publicações abrangendo biomassa na produção de energia e 

biocombustíveis (Fonte: Scopus Elsevier, acessado em 20.10.2018, Palavras-chave: 

biomass, energy e biofuel; biomass, energy, biofuel, pyrolysis). 

A obtenção de derivados da biomassa acontece por meio da decomposição 

de biopolímeros componentes da biomassa lignocelulósica (celulose, hemicelulose e 

lignina) em compostos mais acessíveis e susceptíveis de transformação, seja por 

rotas químicas e/ou por vias termoquímicas, com a última ganhando destaque 
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devido ao desenvolvimento da tecnologia de pirólise. De acordo com o gráfico, 

presente na Figura 3, o número de publicações associadas à pirólise da biomassa 

representa, aproximadamente, 30 % das publicações relacionadas à produção de 

energia e biocombustíveis a partir de biomassa nos últimos cinco anos (SCOPUS 

ELSEVIER, 2018).  

Na pirólise, a biomassa é fragmentada, em ausência de oxigênio, obtendo-se 

o bio-óleo como principal produto. No entanto, a presença de compostos oxigenados 

no bio-óleo costuma ser predominante, independentemente da natureza da 

biomassa e das condições reacionais.  

Em geral, o bio-óleo contém uma ampla variedade de substâncias 

oxigenadas, que podem ser classificadas em três grupos principais: oxigenados de 

cadeia curta (ácido acético, glicoaldeído e acetol); compostos derivados de açúcares 

(derivados furânicos e levoglucosano) e derivados da lignina (guaiacol, anisol e 

fenol, por exemplo) (PRASOMSRI et al., 2013). A quantidade relativa dessas 

substâncias depende da fonte de biomassa e das condições de tratamento. 

Entretanto, os óleos derivados da pirólise apresentam o oxigênio em sua 

composição na faixa de 35 a 40 % em massa (GOLLAKOTA et al., 2016).  

A presença de compostos oxigenados inviabiliza a utilização direta do bio-

óleo como combustível devido a propriedades indesejáveis tais como alta acidez, 

baixo poder calorífico, alta viscosidade e imiscibilidade com hidrocarbonetos. Assim, 

é necessária a realização de etapas posteriores de tratamento para integrá-lo aos 

fluxos de refinarias de petróleo atuais. Uma destas etapas é a hidrodesoxigenação 

(HDO) para a remoção de compostos oxigenados (RAHZANI et al., 2017; HE e 

WANG, 2013). 

A hidrodesoxigenação é uma rota promissora para melhorar a razão efetiva 

H/C do bio-óleo de pirólise e produzir hidrocarbonetos que possam ser utilizados 

como combustíveis (gasolina ou diesel, por exemplo) ou como intermediários para a 

obtenção de combustíveis (olefinas de cadeia curta e parafinas). Na reação, que 

ocorre em temperaturas de moderadas a elevadas (300 – 600 °C) na presença de 

catalisador e de pressões elevadas de hidrogênio, os átomos de oxigênio são 
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removidos sob a forma de água (PRASOMSRI et al., 2013).  

Devido ao tradicional uso nos processos de hidrotratamento nas refinarias, os 

catalisadores baseados em CoMo e NiMo são convencionalmente utilizados na 

HDO, proporcionando alto desempenho. Porém, esses catalisadores sofrem rápida 

desativação devido ao envenenamento causado pela formação de água (BADAWI et 

al., 2011). Catalisadores de metais nobres (Pd, Pt, Rh e Ru) ou não nobres (Cu, Ni) 

suportados também se mostraram ativos, porém requerem alta pressão de 

hidrogênio, o que promove a hidrogenação dos anéis aromáticos, resultando em 

menor octanagem no caso da fração gasolina.  

Verifica-se, assim, que o grande desafio do processo de HDO é alcançar alto 

grau de remoção de oxigênio, com menor consumo de hidrogênio (PRASOMSRI et 

al., 2013), de modo que o ajuste da atividade e da estabilidade do catalisador 

representam pontos cruciais para a otimização do processo.  

Desta forma, muitas pesquisas têm sido realizadas visando o 

desenvolvimento de novos catalisadores baseados em metais de transição como, 

por exemplo, o molibdênio, para que sejam seletivos à quebra das ligações C-O sob 

baixas pressões de H2, evitando a saturação dos anéis aromáticos dos compostos 

derivados da lignina (DONGIL et al., 2016; SHETTY et al., 2015).  

A revisão da literatura aponta que um dos maiores desafios no emprego do 

molibdênio com catalisador na forma óxida, suportada ou não, relaciona-se à 

determinação da natureza das espécies ativas e do papel por elas desempenhado 

no mecanismo reacional, questões essas que geram discordância por parte dos 

pesquisadores. Há trabalhos que relatam a espécie ativa para a hidrodesoxigenação 

é o MoO3, e sua desativação está relacionada a redução desse metal ao óxido 

MoO2, enquanto que há outros que que demostraram que o último apresenta 

atividade HDO.  
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1.2 Objetivos Gerais 

 

Dentre os trabalhos realizados contemplando a hidrodesoxigenação de 

compostos oxigenados utilizando óxidos de molibdênio como fase ativa, tanto na 

forma mássica quanto suportada, não há consenso sobre quais as espécies ou os 

sítios ativos envolvidos no mecanismo reacional, assim como sobre o papel 

desempenhado por eles. Outro ponto que também carece de maior investigação, 

relaciona-se ao suporte e suas características mais importantes para determinar seu 

efeito no desempenho do catalisador.  

Portanto, o objetivo geral desse trabalho é estudar a reação de 

hidrodesoxigenação (HDO) do fenol catalisada por óxidos de molibdênio suportados 

sobre carvão ativado e titânia.  

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

Desta forma a fim de apontar de forma clara as metas a serem alcançadas 

neste trabalho é possível estabelecer os seguintes objetivos específicos: 

 Preparar catalisadores óxidos de molibdênio suportados em carvão ativado e 

titânia, contendo 13 % em massa de molibdênio, teor selecionado de acordo 

com os resultados de Ansaloni et al. (2017); 

 Investigar o efeito da atmosfera de calcinação e da temperatura de redução 

dos catalisadores sobre a natureza das fases presentes e seu efeito sobre o 

desempenho catalítico; 

 Caracterizar os catalisadores quanto às suas propriedades físico-químicas: 

composição, natureza das fases presentes, textura e morfologia; 

 Avaliar o desempenho dos catalisadores sintetizados perante a reação de 

hidrodesoxigenação do fenol. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A biomassa e a produção de energia 

Biomassa é um termo genérico para um material orgânico derivado de plantas 

e animais. Os recursos derivados da biomassa podem ser classificados de acordo 

com suas origens. As fontes primárias são obtidas de culturas e resíduos de culturas 

agrícolas; as secundárias originam-se da transformação de fontes primárias de 

biomassa, por exemplo, o processamento do bagaço de cana e a produção de 

estrume por animais, e as terciárias provêm de resíduos pós-consumo, por exemplo, 

gorduras animais e graxas e óleos vegetais usados. (LIEW et al., 2014). 

A biomassa lignocelulósica refere-se à matéria seca da planta, que é uma 

fonte de energia renovável abundante e de baixo custo. É a parte não comestível 

das principais culturas alimentares, ideal para ser usada para a produção de 

biocombustíveis (PATEL e KUMAR, 2016). Geralmente, a biomassa lignocelulósica 

é basicamente composta por três principais blocos, celulose (40 – 50 %), 

hemicelulose (20 – 30%) e lignina (10 – 25%), apresentados na Figura 4 (ARNOLD 

et al., 2017). 

 

Figura 4.  Estruturas das frações da biomassa lignocelulósica: celulose, 
hemicelulose e lignina (Adaptado de LUP et al., 2017b). 
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A celulose é o polímero orgânico presente na parede celular das células 

vegetais, já nas fibras de algodão se encontra praticamente em sua forma pura. É 

um polímero natural de repetidas unidades de D-glicose, um anel de seis carbonos, 

também conhecido como piranose. Os três grupos hidroxila em cada anel piranose 

podem interagir entre si formando ligações de hidrogênio intra e intermoleculares, 

que conferem à celulose uma estrutura cristalina e suas propriedades originais de 

resistência mecânica e estabilidade química (DHYANI e BHASKAR, 2017). 

A hemicelulose destaca-se como um elo entre a celulose e lignina. É um 

grupo heterogêneo de polissacarídeos ramificados estruturados por monômeros 

diferentes tais como a glicose, galactose, manose, xilose, arabinose e ácido 

glucurônico, que são os elementos estruturais da hemicelulose. Enquanto a celulose 

possui uma estrutura cristalina resistente à hidrólise, a hemicelulose é amorfa, com 

resistência física baixa, sendo prontamente hidrolisada por ácidos ou bases diluídas, 

bem como enzimas de hemicelulose (DHYANI e BHASKAR, 2017).  

A lignina é um polímero formado por anéis fenólicos reticulados, 

tridimensional e aromático que consiste de uma variedade aleatória de diferentes 

grupamentos hidroxila e metóxi substituídos por unidades de fenilpropano.  Os 

monômeros de fenilpropano podem ser categorizados como unidades guaiacil, 

siringil e p-hidroxilfenil.  A lignina está presente principalmente na camada externa 

das fibras e é responsável pela rigidez estrutural e mantém as fibras de 

polissacarídeos juntas.  Fisicamente, as microfibrilas de celulose são revestidas com 

hemicelulose, cujos espaços vazios são preenchidos com lignina. A lignina também 

desempenha um papel de ligação entre hemicelulose e celulose na parede celular 

(DHYANI e BHASKAR, 2017). Esta fração contém uma grande variedade de 

estruturas químicas aromáticas, constituindo-se em uma fonte potencial de insumos 

para a indústria química e para a produção de biocombustíveis. 

A biomassa lignocelulósica pode ser transformada em combustíveis e/ou 

produtos químicos por diferentes rotas químicas e termoquímicas, com a última 

ganhando destaque devido ao desenvolvimento da tecnologia de pirólise.  
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2.2  Pirólise 

 

A pirólise consiste na decomposição termoquímica direta de materiais 

orgânicos em atmosfera inerte, resultando em um sólido rico em carbono (bio-

carvão), um líquido bastante energético (bio-óleo) e um gás inflamável (gás de 

síntese). A principal vantagem da pirólise é a possibilidade de aplicação a uma 

ampla gama de matérias-primas, incluindo resíduos florestais e agrícolas, resíduos 

municipais e plásticos (ARNOLD et al., 2017). A proporção os produtos formados 

está relacionada ao tipo e à origem da biomassa, além das condições de 

temperatura, taxa de aquecimento e tempo de residência empregados na pirólise, 

como pode ser visualizado na Tabela 1. 

 

Tabela 1.  Distribuição de produtos de acordo com as condições de processo 
(Adaptado de BRIDGWATER, 2003). 

Processo 

Condições operacionais Rendimento (%) 

Temperatura 
Tempo de 
residência 

Carvão Líquido Gás 

Pirólise rápida 
Moderado 
(~500 °C) 

Curto 
(~1s) 

12 75 13 

Pirólise Lenta 
(Carbonização) 

Baixa 
(~400 °C) 

Muito longo 
(horas ou dias) 

35 30 35 

Gaseificação 
Alta 

(~800 °C) 
Longo 
(horas) 

10 5 85 

 

A pirólise rápida é o processo termoquímico mais promissor para a conversão 

da biomassa lignocelulósica em um líquido com alta densidade energética, 

conhecido como bio-óleo ou óleo da pirólise, com rendimento de até 75%.  A 

otimização desse processo apresenta a vantagem de ser um método efetivo para 

densificação da biomassa e para promover a sua descentralização, já que permite 
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fácil transporte e estocagem para posterior aplicação em outros tipos de processo, 

como combustível para combustão direta, matéria-prima para extração de produtos 

químicos em biorefinarias ou fonte para gaseificação e geração de gás de síntese. 

 

2.3 Bio-óleo 

 

O bio-óleo, líquido bruto proveniente da pirólise da biomassa, de aparência 

marrom escura, apresenta composição elementar semelhante à mesma. É composto 

por uma mistura complexa de hidrocarbonetos oxigenados com uma percentagem 

apreciável de água proveniente da umidade da matéria prima e do produto da 

reação (BRIDGWATER, 2012). 

A composição e o rendimento em bio-óleo são dependentes de diversos 

fatores, como a origem da biomassa, a região, a idade e o período de coleta do 

material, as condições do processo de pirólise (a taxa de transferência de calor, o 

tempo, a temperatura, a condensação e a eficiência de remoção de cinzas, etc.), o 

teor de umidade, o tamanho de partícula e a composição química da matéria-prima. 

No entanto, os óleos derivados de biomassa, obtidos por pirólise são constituídos 

principalmente por oxigênio, carbono e hidrogênio e traços de nitrogênio e enxofre 

(MACEDO et al.., 2008; OASMAA e CZERNIK, 1999). 

A grande complexidade da biomassa impossibilita a previsão da composição 

do bio-óleo produzido. A pirólise da biomassa lignocelulósica promove a 

despolimerização e fragmentação dos biopolímeros que a compõe, gerando diversos 

compostos oxigenados, dentre eles álcoois, ácidos, ésteres, aldeídos e cetonas e 

compostos fenólicos (fenol, catecol, anisol, siringol, guaiacol, etc) (WANG et al., 

2013; POURZOLFAGHAR et al., 2018). Os fenóis, guaiacóis e siringóis são 

formados a partir de frações de lignina, enquanto que os diversos oxigenados como, 

os açúcares e furanos são produzidos a partir da celulose e hemicelulose. Os 

ésteres, ácidos, álcoois, cetonas e aldeídos são formados, provavelmente, a partir 

da decomposição de diversos compostos oxigenados (HUBER et al., 2006). 
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A presença de compostos oxigenados inviabiliza a utilização direta do bio-

óleo como combustível devido a propriedades indesejáveis tais como alta acidez, 

baixo conteúdo energético, alta viscosidade e imiscibilidade com hidrocarbonetos. 

Assim, é a necessária a realização de etapas posteriores de tratamento para integrá-

lo aos fluxos de refinarias de petróleo atuais (RAHZANI et al., 2017). 

 

2.4 Processos de valorização do bio-óleo - Hidrodesoxigenação 

 

O processo de hidrodesoxigenação (HDO) é um processo típico de 

hidrotratamento da indústria petrolífera. Apesar, de não ser tão explorado como os 

processos de hidrodessulfurização (HDS) e hidrodesnitrogenação (HDN), devido à 

baixa concentração de compostos oxigenados presentes no petróleo (menos de 

2%), os estudos de HDO realizados previamente para o petróleo (FURIMSKY, 1983) 

servem como base para a valorização do bio-óleo. 

O maior obstáculo da aplicação do bio-óleo como biocombustível são seus 

altos teores de oxigênio, portanto, esse tipo de tecnologia surge como uma 

alternativa para promover o seu beneficiamento a partir da remoção dos átomos de 

oxigênio, hidrodesoxigenação, dos compostos presentes no bio-óleo. A Tabela 2 

apresenta as propriedades químicas e composição elementar do bio-óleo obtido por 

três diferentes matérias primas e do diesel.   

Como se pode observar na Tabela 2, além do teor de oxigênio, há diferenças 

importantes entre o bio-óleo e o diesel, como o teor de umidade, que faz com que o 

bio-óleo apresente menor conteúdo energético e temperatura de ignição em relação 

ao diesel. Devido às quantidades relativamente elevadas de ácidos carboxílicos, 

formadas principalmente durante a pirólise, o bio-óleo geralmente mostra acidez (pH 

entre 2 e 4), dificultando sua utilização à jusante. Algumas dessas características e 

seus efeitos estão listados na 
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Tabela 3. 

 

Tabela 2. Comparação das propriedades do bio-óleo e do diesel (Adaptado de SI et 

al., 2017). 

Propriedades 

Bio-óleo 

Diesel 
Serragem de 

pinho 
Eucalipto 

Casca de 
arroz 

Densidade (Kg/L) 1,206 1,229 1,14 0,84 

C (% m/m) 40,6 42,3 39,92 86,58 

H (% m/m) 7,6 7,5 8,15 13,29 

O (% m/m) 51,7 50,1 51,11 0,01 

N (% m/m) <0,1 0,1 0,61 65 ppm 

Cinzas 0,03 0,03 0,25 - 

Viscosidade  

(cSt) 
17 (40 °C) 23 (40 °C) 13,2 (40 °C) 2,1 (50 °C) 

Teor de umidade  

(% m/m) 
23,9 20,6 28 - 

Calor específico 
(MJ/kg) 

16,9 17,3 16,5 45,5 

pH 2,7 2,2 3,2 - 

Temperatura de 
ignição (°C) 

53 101 68 54 
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Tabela 3. Características do bio-óleo (Adaptado de BRIDGWATER, 2012). 

Características Causas Efeitos 

pH baixo 
Ácidos orgânicos advindos da 
degradação dos biopolímeros 

Corrosão de vasos e 
tubulações 

Viscosidade Composição química do bio-óleo 

Elevação de pressão, 
encarecendo o 
equipamento, 

necessidade de maior 
bombeamento. 

Atomização deficitária 

Imiscibilidade com 
hidrocarbonetos 

Natureza altamente oxigenada do 
bio-óleo 

Inviabilidade na 
integração com a refinaria 

Alto teor de 
oxigênio 

Composição da biomassa 
Baixa estabilidade, 
imiscibilidade com 
hidrocarbonetos. 

Envelhecimento 
Continuação de reações 
secundárias, incluindo 

polimerização. 

Aumento da viscosidade 
devido às reações 
secundárias, como 

condensação. 

Potencial separação de 
fases 

 

O elevado teor de oxigênio presente nos bio-óleos promove efeitos adversos, 

tais como baixo valor de aquecimento, instabilidade térmica e química, alto poder 

corrosivo, imiscibilidade com hidrocarbonetos e aumento da tendência a 

polimerização, o que inviabiliza sua integração às correntes de refinarias caso não 

seja realizado um tratamento prévio (ARUN et al., 2015).  

Dada a gama de compostos oxigenados obtidos pelas reações de 

fragmentação e despolimerização dos biopolímeros lignocelulósicos, o processo de 

o beneficiamento do bio-óleo a partir da remoção dos átomos de oxigênio pode 

ocorrer por rotas diferentes, como a descarbonilação, descarboxilação, 

desidratação, hidrodesoxigenação, como ilustrado na Figura 5 (POURZOLFAGHAR 

et al., 2018).  
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Figura 5. Exemplo de reações que ocorrem na desoxigenação do bio-óleo 

(Adaptado de NOLTE e SHANKS, 2017). 
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As reações de descabonilação e descarboxilação promovem a desoxigenação 

através da remoção do monóxido de carbono (CO) e do dióxido de carbono (CO2), 

respectivamente, ambas resultando na redução da cadeia carbônica, enquanto que 

a hidrodesoxigenação conduz à remoção do oxigênio pela formação de água (LUP 

et al., 2017a). Outras reações como o craqueamento de cadeias carbônicas, a 

desalquilação, a transferência de grupos metila e a hidrogenação, dentre outros, 

podem acontecer simultaneamente à HDO. Quando compostos aromáticos são 

utilizados como moléculas modelo, a desoxigenação pode ocorrer através da 

hidrogenólise direta da ligação Caromático-O (por vezes, referida como desoxigenação 

direta) ou da hidrogenação do anel aromático seguida da desoxigenação para 

produzir um grupo ciclohexil (NOLTE e SHANKS, 2017). 

Dentre as reações mencionadas, a hidrodesoxigenação se mostra a mais 

interessante no sentido de maximizar a produção de compostos aromáticos, uma 

vez que o oxigênio é eliminado como H2O, não ocorrendo saturação da cadeia e 

todos os átomos de carbono são mantidos. 

Contudo, o desenvolvimento da hidrodesoxigenação permanece como um 

desafio por causa da força relativa das ligações C-O encontradas no bio-óleo. De 

acordo com a Tabela 4, pode-se perceber que as ligações C=O de carbonilas, bem 

como as de Caromático-O, requerem valores elevados de energia para sua cisão. Com 

a saturação do anel aromático, a clivagem de ligação C-O tornar-se-ia mais fácil, 

todavia, o consumo de hidrogênio aumentaria, acarretando em maiores custos, além 

da produção de compostos químicos menos valiosos (espécies saturadas).  

Essas demandas fazem do catalisador um poderoso aliado na quebra das 

ligações C=O da carbonila e Caromático-OH, sem a necessidade de prévia 

hidrogenação do anel, exigindo o desenvolvimento de sistemas catalíticos mais 

aprimorados, promovendo, assim, a viabilidade econômica do processo de 

melhoramento do bio-óleo. 
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Tabela 4. Energia de dissociação de ligação (Adaptado de PRASOMSRI et al., 

2014). 

Tipo de Ligação Energia de ligação (KJ/mol) 

C=O 754 

C-OH 385 

C-OR 339 

Caromático-OH 468 

Caromático-OR 422 

 

 

2.5 Catalisadores para Hidrodesoxigenação 

 

Vários tipos de catalisadores têm sido desenvolvidos para a reação de 

desoxigenação, como por exemplo, sulfetos metálicos, metais nobres suportados, 

fosfetos, carbetos, nitretos e óxidos metálicos (FURIMSKY, 2013). Cada tipo de 

catalisador promove o processo de desoxigenação de forma diferente, levando a 

diferentes produtos (desejáveis ou não). Assim, é necessário conhecer o mecanismo 

de atuação dos diferentes catalisadores e o impacto de vários fatores na atividade 

catalítica e seletividade.  

 

2.5.1 Catalisadores convencionais de HDT – Sulfetos metálicos 

 

Os catalisadores convencionais utilizados em hidrotratamento (HDS e HDN), 

como, por exemplo, NiMoS, CoMoS, NiWS ou CoWS, têm sido utilizados em 

estudos de HDO de bio-óleos. O molibdênio ou tungstênio agem como um elemento 

ativo, enquanto o cobalto ou o níquel atuam como promotores, podendo ser 

suportados ou não em Al2O3, Al2O3-SiO2 ou SiO2. Estes catalisadores precisam ser 

mantidos sob a forma de sulfetos, portanto, uma fonte de enxofre, geralmente H2S, é 

comumente adicionada durante a reação, isso se deve ao baixo teor de enxofre no 

bio-óleo (HE e WANG, 2013; SI et al., 2017).  
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Acredita-se que as vacâncias de enxofre sejam os sítios ativos em 

catalisadores sulfetados. Esses sítios apresentam características de ácidos de 

Lewis, adsorvendo átomos com elétrons não pareados. Portanto, as vacâncias do 

enxofre desempenham um papel importante na cisão da ligação carbono-oxigênio 

(HE e WANG, 2013).  

Os átomos de Ni e de Co ocupam a borda das fases MoS2, formando as 

estruturas Co-Mo-S e Ni-Mo-S na interface que, através de doação de elétrons d, 

fazem com que o Mo se comporte como um metal nobre. Aparentemente, Ni e Co 

não aumentam a quantidade de vacâncias de enxofre, mas amplificam 

sensivelmente suas atividades, enfraquecendo o vínculo entre o enxofre e 

molibdênio. Além disso, os catalisadores sulfetados mostram o caráter ácido de 

Brønsted por causa dos grupos do desequilíbrio quantitativo entre H+ e SH- 

presentes na superfície do catalisador. Assim, eles fornecem hidrogênio para a 

molécula oxigenada na reação de HDO, formando um carbocátion, gerando um 

composto desoxigenado, como mostrado na Figura 6. Entretanto, o hidrogênio de 

grupos de Mo–H e S–H pode ser doado para ligações C=C, saturando-as (HE e 

WANG, 2013; GOLLAKOTA et al., 2016). 

 

Figura 6. Mecanismo da rota de HDO 2-ethylphenol catalisado por CoMoS/Al2O3 

(HE e WANG, 2013). 
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Alguns sistemas catalíticos a base de metais sulfetados estão listados na Tabela 5. 

Esses catalisadores são bastante ativos na HDO, mas a reação necessita de altas 

pressões operacionais de H2 (1,5–8 MPa), apresentam altas taxas de desativação 

em ausência de uma fonte de enxofre e são propensos ao envenenamento por água 

e à formação de coque (PRASOMSRI et al., 2014; SI et al., 2017). 

Tabela 5. Catalisadores sulfetados (Adaptado de SI et al., 2017). 

Catalisador 
Tipo de 
Reator 

Condições 
reacionais 

Reagente 
Conversão 

(%) 

Produtos 
principais P 

(MPa) 

T 

(°C) 

MoS Batelada 2,8 350 Fenol 71 
Benzeno, 

ciclohexano, 
ciclohexeno 

CoMoS Batelada 2,8 350 Fenol 98 
Benzeno, 

ciclohexano, 
ciclohexeno 

NiMoS Batelada 2,8 350 Fenol 96 
Benzeno, 

ciclohexano, 
ciclohexeno 

NiS Batelada 2,8 350 Fenol 35 
Benzeno, 

ciclohexano, 
ciclohexeno 

MoS2 Batelada 2,8 350 4-metilfenol 52 
Tolueno, 2,4-
dimetilfenol 

MoS2 Leito fixo 4 300 Guaiacol 100 
Fenol, ciclohexano, 

benzeno, 
metilciclopentano 

CoMoS Leito fixo 4 300 Guaiacol 95 Fenol, benzeno 

NiMoS/Al2O3 Leito fixo 2,1 280 2,3-dihidrobenzofurano 50 
2-etilfenol, 

etilciclohexano 

CoMoS/MgO Batelada 5 350 Fenol 17 
2-ciclohexilfenol, 

ciclohexilbenzeno, 
ciclohexanol 

MoS2/AC Batelada 5 300 Guaiacol 50 
Fenol, catecol, 

ciclohexeno 

CoMoWS/ 

SBA-15 
Leito fixo 3 310 Anisol 38 Fenol, cresol, xilenol 

ReS2/AC Batelada 5 300 Guaiacol 40 Fenol, catecol 
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Os catalisadores de metais de transição sulfetados, tradicionalmente 

empregados no hidrotratamento, podem ser utilizados na reação de 

hidrodesoxigenação, apresentando altos valores de conversão, conforme visto na 

Tabela 5. No entanto, esses sistemas necessitam de elevados valores de pressão 

de H2 e a reposição contínua de enxofre para a conservação de sítios ativos à 

reação, o que leva à contaminação dos produtos com átomos de enxofre, 

necessitando de etapa posterior de remoção desse contaminante. Logo, faz-se 

necessário o desenvolvimento de catalisadores livres de enxofre, que combinem 

valores favoráveis de atividade, seletividade e resistência à desativação, em baixas 

pressões nas reações de beneficiamento do bio-óleo. 

 

2.5.2  Catalisadores de metais nobres  

Catalisadores não convencionais têm sido avaliados no hidrotratamento do 

bio-óleo, com a finalidade de evitar a necessidade reposição de fontes de enxofre, 

além de garantir a estabilidade na presença de grandes quantidades de H2O. Os 

catalisadores de metais nobres, que apresentam conversões satisfatórias no 

hidrotratamento de derivados de petróleo, têm sido utilizados para a remoção de 

moléculas oxigenadas.  

Ardiyanti e colaboradores (2011) testaram catalisadores mono e bimetálicos 

de metais nobres (Pt, Pd, Rd, RhPt, RhPd, PdPt) suportados em zircônia, a 350 °C e 

20 MPa, por 4 h, na hidrodesoxigenação do óleo proveniente da pirólise da madeira 

de pinho. O catalisador sulfetado (CoMoS/Al2O3) também foi testado nas mesmas 

condições e forneceu conversão inferior aos metais nobres testados. A ordem de 

atividade dos catalisadores aumentou na seguinte ordem (CoMoS/Al2O3 < Pt < RhPt 

< Rh ~ RhPd ~PdPt < Pd). Apesar de serem mais caros que os catalisadores de 

referência, os catalisadores de metais nobres têm sido estudados por não 

necessitarem de enxofre para permanecerem ativos. 

Durante a HDO com os catalisadores de metais nobres suportados, o H2 é 

adsorvido e ativado em sítios de metal, enquanto as moléculas oxigenadas podem 
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ser adsorvidas e ativadas em sítios do metal ou na interface metal-suporte (onde as 

vacâncias/cátions estão expostas). Os átomos de hidrogênio adsorvidos sobre os 

sítios metálicos reagem com os intermediários de compostos oxigenados 

adsorvidos, levando à clivagem da ligação C-O e à formação de produtos 

desoxigenados e à posterior liberação de H2O, conforme visto na Figura 7a (HE e 

WANG, 2013). 

Se óxidos metálicos redutíveis (MoO3, WO3, Fe2O3 e SnO2) são utilizados 

como suportes, o mecanismo de Mars Van Krevelen reverso é envolvido. Nesse 

mecanismo, o oxigênio do retículo cristalino reage com o H2, criando vacâncias de 

oxigênio, que, posteriormente, são regeneradas através da remoção do oxigênio dos 

compostos oxigenados, como pode ser observado na Figura 7b (HE e WANG, 

2013). Neste sentido, Yakovlev et al.. (2009) reportaram que os óxidos de metais de 

transição de Mo, W, Co, Mn, Zr, Ce, Y, Sr e La seriam bons para a ativação dos 

grupos oxigenados e os metais Pt, Pd, Rh e Ni seriam adequados para a ativação do 

hidrogênio. 

 

Figura 7. Mecanismo da HDO com catalisadores de metais nobres (MN) 

suportados (Adaptado de HE e WANG, 2013). 
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Catalisadores de metais nobres tais como Pt, Pd, Rh e Ru apresentam 

elevada atividade no hidrotratamento, além de serem capazes de melhorar a razão 

H/C do óleo de pirólise. Geralmente, catalisadores Pd e Pt são eficazes para os 

processos de descarboxilação e decarbonilação, respectivamente, enquanto 

catalisadores de Ru mostram excelente atividade catalítica para reações de HDO (LI 

et al., 2017). Estudos mostraram que os metais nobres apresentam atividade na 

HDO do bio-óleo superior à dos catalisadores de níquel e molibdênio sulfetados nas 

mesmas condições. Porém, o alto custo e a dificuldade de recuperação limitam 

aplicação industrial dos mesmos (SI et al., 2017). 

 

2.5.3  Fosfetos, carbetos e nitretos 

O fósforo pode ser usado para a síntese de fosfetos de quase todos os metais 

de transição, os quais têm características metálicas, bem como propriedades de 

semicondutores. Os fosfetos monometálicos suportados de metais de transição (por 

exemplo, Ni2P, MoP e WP), bem como fosfetos bimetálicos têm sido testados em 

diversas reações de hidroprocessamento, tais como o hidrodesnitrogenação (HDN) 

e hidrodessulfurização (HDS). As excelentes atividades na HDN e HDS têm 

motivado a proposta dos fosfetos de diferentes metais de transição (Co, Ni, Mo, W, 

Fe) na eliminação do oxigênio do bio-óleo (LI et al., 2018). 

Tem sido relatado que as moléculas de oxigenadas presentes no bio-óleo 

podem ser removidas facilmente através de catalisadores de fosfetos devido aos 

efeitos dos ligantes de fósforo. Em geral, no hidrotratamento, a taxa de conversão e 

o rendimento total da gama de hidrocarbonetos do diesel na presença de fosfetos de 

níquel suportado são comparáveis aos obtidos na presença de níquel metálico 

suportado correspondente. Além disso, os catalisadores de fosfeto de níquel 

suportado apresentam atividades relativamente mais baixas para metanação e para 

o craqueamento do que aqueles de níquel suportados em seu estado reduzido (LI et 

al., 2018; HUANG e CHEN, 2012). 

Recentemente, Gonçalves e colaboradores (2017b) compararam a atividade 

de fosfetos de níquel suportados (Ni2P/ZrO2 e Ni2P/SiO2) com níquel metálico 
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suportados (Ni/ZrO2 e Ni/SiO2) na hidrodesoxigenação do m-cresol a 340 °C e a 4 

MPa. Na condição estudada, os quatro catalisadores estudados apresentaram como 

produto principal o metilciclohexano. Na presença do Ni2P, independente do suporte 

utilizado, a desoxigenação direta foi mais favorecida. O m-cresol foi desoxigenado 

por duas rotas paralelas, a desoxigenação direta (clivagem direta da ligação C-O) e 

a hidrogenação (hidrogenação, desidratação, isomerização e hidrogenólise). Sendo 

a última, a rota principal de desoxigenação na qual foi formado principalmente o 

metilciclohexano. O tolueno, o único produto da desoxigenação direta, foi mais 

favorecido na presença dos fosfetos que do níquel metálico, embora esta rota tenha 

sido menos favorecida no sistema catalítico utilizado. O catalisador Ni2P/ZrO2 

apresentou maior atividade na conversão do m-cresol, bem como promoveu a 

hidrogenação do anel aromático, as reações de desidratação e isomerização. O uso 

da zircônia como suporte, comparada à sílica, promoveu maior desoxigenação, o 

que os autores atribuíram a presença de sítios oxofílicos (Zr3+/Zr4+) favorecendo a 

adsorção do m-cresol.  

Alvarez-Galvan et al.. (2018) testaram a atividade de fosfetos de diferentes 

metais suportados em sílica (NiP/SiO2, CoP/SiO2, FeP/SiO2, MoP/SiO2 e WP/SiO2), 

contendo de 15 % de metal, na hidrodesoxigenação do laureato de metila a 280-320 

°C e a 1-3 MPa. Todos os catalisadores foram ativos, com conversões superiores a 

70 %, exceto WP/SiO2 e FeP/SiO2, que apresentaram conversões próximas a 20 %. 

O mais ativo foi o MoP/SiO2 e, de acordo com os pesquisadores, esta atividade pode 

estar relacionada à maior dispersão da fase MoP, além do alto número de sítios 

ácidos presentes nesse catalisador, que promove a reação de desoxigenação. No 

entanto, os fosfetos dos metais leves (CoP, NiP e FeP) produzem mais 

hidrocarbonetos C11, enquanto que os fosfetos de metais mais pesados (MoP e 

WP) produzem mais C12. Assim, parece que hidrodesoxigenação segue caminhos 

diferentes dependendo do catalisador utilizado. Para os catalisadores CoP, NiP e 

FeP, a rota principal é a descarboxilação / descarbonilação, enquanto que para o 

MoP e o WP, a rota principal é hidrogenação. 

Os carbetos metálicos, assim como os fosfetos, têm se mostrado eficazes na 

hidrodesnitrogenação e hidrodessulfurização de derivados do petróleo. Eles 
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apresentam alta atividade, semelhante ao metal nobre, por causa da introdução de 

carbono nos espaços intersticiais existentes na estrutura cristalina dos metais. 

Estudos indicam que eles também podem ser empregados como potenciais 

catalisadores no processo de desoxigenação como outros catalisadores 

mencionados anteriormente e, portanto, têm chamado a atenção considerável nas 

últimas décadas. Dentre eles, o carbeto de molibdênio (Mo2C) é o mais amplamente 

utilizado, sendo, comumente, suportado em carbono de estruturas diferentes, tais 

como nanotubos de carbono (CNT), nanofibras de carbono (CNF), carvão ativado 

(AC) e grafeno (Li et al. 2018). 

Os nitretos de metais de transição pertencem à outra classe de catalisadores 

que são fortes candidatos à remoção de átomos de oxigênio de compostos oriundos 

da pirólise rápida, isso se deve a características especificas. Em geral, assim como 

no caso dos carbetos, a incorporação de átomos de nitrogênio na estrutura dos 

metais de transição pode aumentar efetivamente seus parâmetros de retículo d e a 

densidade de elétrons d. Essa modificação promove a coexistência de sítios ácidos 

e básicos nos nitretos, causados pela diferença de eletronegatividade entre os 

átomos do metal e do nitrogênio, alcançando assim um aumento na atividade 

catalítica (LI et al., 2018; SI et al., 2017). 

No trabalho de Boullosa-Eiras et al. (2014), carbetos de molibdênio se 

mostraram mais eficientes na hidrodesoxigenação do fenol a 350 °C e a 2,5 MPa, 

quando comparados a fosfetos, nitretos e óxidos de molibdênio, ambos suportados 

sobre titânia. Para todos os catalisadores, o benzeno foi o produto principal 

(seletividade acima de 60 %), indicando que a rota predominante de remoção do 

oxigênio foi a hidrogenólise do fenol. Comparados aos demais, os fosfetos foram 

mais ativos na hidrogenação, além disso, produtos de isomerização relacionados à 

presença de sítios ácidos foram obtidos. O catalisador óxido apresentou 

desempenho catalítico comparável aos nitretos e fosfetos.  

Lu et al. (2016) avaliaram carbetos metálicos mesoporos ordenados, Mo2C e 

W2C, na hidrodesoxigenação do anisol a 150-170 °C a 0,1 MPa de hidrogênio. 

Ambos catalisadores foram bastante seletivos aos produtos desoxigenados, sendo o 
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Mo2C mais ativo que o W2C. O Mo2C promoveu a formação de benzeno (~80 %) e 

ciclohexano (~20 %), enquanto que o W2C foi mais seletivo a benzeno (~96 %). 

Esse comportamento pode ser atribuído à oxofilicidade e à força de ligação W-O 

mais forte, em relação à ligação Mo-O. A desativação dos catalisadores se deve, 

provavelmente, à oxidação dos carbetos causada pela presença de água (um 

subproduto da HDO), formando as fases de óxidos com baixa atividade e/ou a 

deposição de coque, bloqueando os sítios de ativos nas reações de HDO. 

O uso de fosfetos, carbetos e nitretos como catalisadores na reação de 

remoção de oxigênio tem despertado a atenção pelo fato destes materiais 

apresentarem atividade semelhante aos sulfetos, além de possuírem propriedades 

catalíticas similares as de um metal nobre, como boa estabilidade térmica e química. 

Entretanto, estes catalisadores apresentam como desvantagens a preparação mais 

trabalhosa e a desativação por oxidação causada pela presença da água produzida 

no processo. 

 

2.5.4 Catalisadores óxidos de metais de transição mássicos ou suportados 

 

O molibdênio tem sido estudado como catalisador na HDO dos compostos 

oxigenados na forma de sulfetos, fosfetos, carbetos e nitretos. Porém, trabalhos 

mais recentes avaliaram a atividade desse metal em sua fase óxida.  

Uma série de óxidos mássicos de metais de transição (V2O5, Fe2O3, CuO, 

WO3 e MoO3) foi testada por Prasomsri e colaboradores (2013) como catalisadores 

nas reações de HDO da acetona em fase gasosa, a 400 °C, em 0,1 MPa. Além de 

apresentar maior atividade, o MoO3 foi o mais seletivo a hidrocarbonetos 

insaturados, tendo como principais produtos propeno e hexeno. No mesmo trabalho, 

o óxido de molibdênio foi testado na hidrodesoxigenação de outras moléculas 

oxigenadas (2-hexanona, ciclohexanona, anisol, 2-metilfurano, 2,5-dimetilfurano), 

tendo sido observado que a conversão se manteve elevada, com seletividade a 
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insaturados superior a 97 %, indicando que esse óxido promove, preferencialmente, 

a quebra das ligações C-O.  

De acordo com os autores, os compostos oxigenados interagiriam com as 

vacâncias do oxigênio para formar a ligação Mo-O, conforme o esquema presente 

na Figura 8. Consequentemente, as ligações de C-O seriam alongadas e 

enfraquecidas, causando a clivagem das mesmas. Posteriormente, os 

hidrocarbonetos formados se dessorveriam desses sítios, os quais seriam 

regenerados pela interação do H2 com o oxigênio, formando água. Vale ressaltar 

que a maioria dos produtos formados possui a mesma quantidade de átomos de 

carbono que as moléculas de origem. Outro ponto notado importante, foi a alta 

tolerância do MoO3 à formação de coque e envenenamento por presença de água.  

 

 

Figura 8.  Representação esquemática do ciclo redox do óxido de molibdênio 

envolvido na hidrodesoxigenação da acetona (Adaptado de PRASOMSRI et al., 

2013). 

 

Em outro trabalho, Prasomsri et al. (2014) investigaram o MoO3 mássico 

como catalisador na HDO de moléculas aromáticas modelo (fenol, m-cresol, anisol, 

guaiacol e éter difenílico), em fase gasosa, a 0,1 MPa. O efeito da temperatura de 

Desoxigenação 

Regeneração da 

vacância 

Vacância de oxigênio 
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reação (300 – 400 ºC), a estabilidade e a regenerabilidade do catalisador também 

foram estudados. Os cálculos de energia de dissociação de ligação (BDEs) 

sugeriram que a força de cada tipo de ligação C-O seria apenas ligeiramente 

influenciada pelo número ou tipo de substituintes adicionais do anel. A tendência das 

BDEs seguiu a seguinte ordem Ph–OH > Ph–OMe > PhO–Ph > PhO–Me, sugerindo 

que a ligação C–O da função éter deveria ser mais reativa que a ligação entre o 

carbono do anel aromático e o oxigênio. Porém, enquanto o éter difenílico 

apresentou a maior reatividade dentre as moléculas modelo testadas, para as 

demais moléculas modelo, contendo grupos metóxi, como o anisol e o guaiacol, o 

MoO3 promoveu, preferencialmente, a quebra das ligações de Ph–OMe (ligação 

entre o oxigênio de um grupo metóxi e o carbono do anel aromático). Assim, a 

conversão destas moléculas originou hidrocarbonetos aromáticos como principais 

produtos, sinalizando que MoO3 promove principalmente a desoxigenação direta dos 

aromáticos. No caso do guaiacol, a formação de fenol, anisol e cresol foi observada 

juntamente com a de benzeno, tolueno e outros alquilbenzenos. 

A influência da temperatura foi testada utilizando m-cresol como reagente e, 

conforme esperado, seu aumento promoveu maior conversão, mas a velocidade de 

desativação também aumentou. Quando a reação foi processada a 400 °C, o 

catalisador apresentou dois perfis de desativação, no qual a taxa de desativação 

inicial (0-4 h) foi mais severa do que no intervalo de 4 a 7 h de reação. Para 

temperaturas inferiores a 400 °C, a desativação foi menos intensa e 320 °C foi 

relatada como a temperatura ótima (PRASOMSRI et al., 2014).  

Os autores caracterizaram os catalisadores gastos nas diferentes 

temperaturas de redução por DRX, TG-MS e XPS, na tentativa de compreender o 

mecanismo envolvido na desativação dos mesmos. Para o MoO3 utilizado na reação 

a 400 °C, a fase encontrada foi MoO2, sendo a espécie com menor estado de 

oxidação considerada inativa para a reação, conforme relatado em trabalho anterior. 

Porém, para temperaturas de reação inferiores, foi identificada uma fase mista 

consistindo principalmente de MoOxCyHz, oxicarbohidreto, com menor quantidade de 

MoO2. Os autores apontam que, na presença de H2, o MoO3 passa por uma 

reconstrução, no qual as vacâncias de oxigênio recentemente criadas são 
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rapidamente preenchidas por carbono, criando oxicarbohidretos, o que reduz a 

velocidade de formação do MoO2, espécie inativa para a reação. Ainda, de acordo 

com eles, o carbono introduzido na rede pode promover a estabilização da espécie 

Mo5+, prevenindo a redução do Mo6+ ao Mo4+, sendo observado, por XPS, que em 

temperaturas de reação abaixo de 400 °C, a quantidade de espécies de Mo5+ é 

superior às demais nos catalisadores usados, o que pode estar relacionado à menor 

desativação (PRASOMSRI et al., 2014). 

Ding e colaboradores (2015) avaliaram a hidrodesoxigenação do ácido 

palmítico (ácido hexadecanóico) na presença do catalisador de molibdênio 

(5%MoO2/CNT) em comparação com o de paládio (5%Pd/CNT) ambos suportados 

sobre nanotubos de carbono. A presença das fases MoO2 e Pd sobre o nanotubo de 

carbono foram confirmadas por DRX. O grupo investigou os efeitos da temperatura 

de reação (190-280 °C) e a pressão de H2 sobre o sistema com reator em batelada. 

Eles observaram que, a 4 MPa, o catalisador 5%MoO2/CNT alcançou maior 

conversão (100 %) em menor temperatura (220 °C) e maior seletividade a 

hexadecano (92,2%), enquanto que o catalisador a base de paládio, foi mais seletivo 

a pentadecano, sendo o máximo de hexadecano obtido igual a 12,8 %, a 280 °C. O 

único produto gasoso liberado, a 220 °C, pelo catalisador de molibdênio foi água, 

enquanto que o de paládio promoveu a formação de CO, indicando que o óxido de 

metal de transição é seletivo à quebra de ligações C-O, sem quebra de ligações C-

C. Os resultados mostraram que baixos valores de pressão de H2 favoreceram a 

seletividade do MoO2/CNT às reações de descarbonilação e hidrocraqueamento, 

enquanto que a HDO foi favorecida por maiores pressões. Além disso, o MoO2 se 

mostrou mais resistente ao envenenamento por monóxido de carbono e água e à 

lixiviação do que o paládio, revelando boa estabilidade nas condições estudadas. Os 

autores propuseram, ainda, uma rota reacional para o catalisador MoO2/CNT, 

mostrada na Figura 9.  
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Figura 9.  Caminhos reacionais propostos para a conversão de ácido palmítico 

sobre MoO2/CNTs na presença de 4 MP H2 (Adaptado de DING et al., 2015). 

 

Nessa rota, que se inicia com a hidrogenação do grupo carboxílico do ácido 

graxo levando ao aldeído correspondente, hexadecanal, no caso do ácido palmítico. 

A partir do hexadecanal dois caminhos podem ser seguidos, (i) a descarbonilação do 

hexadecanal a n-heptadecano (em menor proporção) ou (ii) a hidrogenação do 

hexadecanal a 1-hexadecanol, com a posterior desidratação do 1-hexadecanol, 

causando a clivagem da ligação C–O e, então se sucede a hidrogenação do último, 

levando a produção do n-hexadecano (presente em maior proporção) (DING et al., 

2015). 

Cai et al. (2017) também estudaram a atividade de catalisadores de 

molibdênio suportados sobre carvão ativado (MoO2/C e Mo2C/C, contendo 20 % de 

molibdênio) na HDO do guaiacol a 280 °C e 3 MPa em fase líquida. Os catalisadores 

foram ativos, com conversões superiores a 97 %, porém com distribuição de 

produtos diferentes. O MoO2/C promoveu a formação de fenol (72%) e cresol (19 %), 

enquanto que, com o Mo2C/C, benzeno (39 %), fenol (28 %) e cresol (19 %) foram 

produzidos. Um caminho reacional foi proposto pelos autores (Figura 10) para a 
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reação realizada na presença do MoO2/C, o mesmo consiste em quatro rotas. Na 

rota 1, ocorre a transalquilação do grupo metila, o qual é transferido para o anel 

aromático, produzindo o 1,2-diidróxi-3-metilbenzeno, em seguida uma das hidroxilas 

foi hidrolisada para gerar cresóis. Na rota 2, caminho preferencial, a ligação C(sp3)-

OAr, possui menor energia de ligação, portanto é mais provável que seja quebrada, 

Nesse processo de quebra de cadeia, catecol e metano são produzidos em grandes 

quantidades. Posteriormente, o catecol é facilmente convertido em fenol. Na rota 3, 

a ligação Ar-OMe é hidrogenada para gerar fenol e metanol. No entanto, o fato de se 

encontrar somente traços de metanol indica que esse caminho não é favorecido. Já 

na rota 4, o anisol é produzido devido a hidrogenação da ligação C(sp2)-OH. Depois, 

o anisol pode ser hidrogenado para produzir fenol, benzeno e tolueno. 

 

 

Figura 10. Rota reacional da HDO do guaiacol HDO catalisada por MoO2/C (CAI et 

al., 2017). 

 

Ansaloni e colaboradores (2017) estudaram a atividade de catalisadores de 

molibdênio (10% do metal) suportado sobre SiO2, Al2O3, zeólita NaY, MgO, carvão 

ativado e grafite. Os difratogramas dos catalisadores, todos calcinados na presença 

de N2 por 5 h, indicaram a presença da fase MoO3, exceto o do catalisador 
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suportado sobre carvão ativado que apresentou a fase MoO2. Todavia, a análise do 

Mo/C por XPS constatou a presença de MoO3 na superfície do mesmo, assim como 

o perfil de redução à temperatura programada, no qual apareceram, após a 

deconvolução, três picos, sendo associados a redução do Mo6+ superficial com 

coordenação octaédrica ao Mo4+ (480 °C), redução do Mo6+ superficial com 

coordenação tetraédrica ao Mo4+ (540 °C) e carburação do Mo na presença do 

carvão ativado a MoO2C e redução da superfície de carbono oxidado ou formação 

de hidretos (660 °C). Os testes catalíticos realizados a 350 °C, 4 MPa de H2 e 1 h de 

reação mostraram que os catalisadores Mo/SiO2, Mo/Al2O3, Mo/NaY e Mo/MgO 

apresentaram conversões superiores 60 %, o Mo/grafite apresentou somente um 

terço de conversão e o suportado sobre carvão ativado, catalisador mais promissor, 

promoveu a conversão quase total do guaiacol, com seletividade de 71 % a fenol e 

de 19 % a cresóis, o que os autores atribuíram a alta área específica, à porosidade, 

à acidez limitada e localizada, promovida pela presença de grupos funcionais na 

superfície do carvão ativado. Dentre os catalisadores estudados, a desoxigenação 

total foi observada de forma limitada, com maior rendimento de tolueno de 3,5 % 

com o Mo/C. 

A elevação da temperatura de reação (300–350 °C) na presença do Mo/C 

aumentou a conversão do guaiacol de 45 % para praticamente 100 %, a seletividade 

a fenol foi de 26 para 72 %, enquanto que a de cresóis foi de 4 para 19 %. A 

seletividade a tolueno foi similar à fenol a 300 °C, porém, com o aumento da 

temperatura, a razão tolueno/fenol reduziu drasticamente. De acordo com os 

resultados catalíticos, os autores formularam a hipótese de que vacâncias 

coordenativas geradas pela redução superficial de algumas espécies Mo4+ sejam os 

sítios ativos e seletivos responsáveis pelo bom desempenho do Mo/C na HDO a 350 

°C, mas essas vacâncias não seriam facilmente produzidas em temperaturas 

inferiores, devido ao fato da redução do catalisador ocorrer lentamente. E, essa 

mudança na superfície do catalisador interfere, não só na atividade do catalisador, 

como também na seletividade dos produtos formados (ANSALONI et al., 2017). 

Dessa forma, Ansaloni et al. (2017) propuseram um mecanismo de conversão 

do guaiacol na presença no molibdênio que se inicia com a redução parcial do Mo6+ 
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a Mo4+ com vacância coordenativas e, então esses sítios processam a quebra da 

ligação Caromático–OCH3, gerando fenol como principal produto, como pode ser visto 

na Figura 11. Esses resultados corroboram com os observados por Ding et al. 

(2015) e Cai et al. (2017), contrariando a suposição feita por Prasomsri  et al. (2013), 

na qual a espécie Mo4+ seria inativa nessa reação. 

 

Figura 11. Mecanismo reacional proposto para a HDO do guaiacol em um cluster de 

MoO3 superficial. Adaptado de ANSALONI et al. (2017). 

 

A influência do teor de molibdênio (1-20 % de Mo) no Mo/C também foi 

avaliada no trabalho de Ansaloni et al. (2017). Com o incremento de 1 para 10 % no 
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teor de molibdênio, a conversão aumentou de 43 a 100 %, com aumento da 

seletividade de fenol e cresóis. Com o acréscimo no teor de Mo para 20 %, o 

desempenho catalítico não foi afetado, porém a formação de produtos secundários 

como o tolueno e o metano cresceu suavemente, com um leve decréscimo da 

quantidade de fenol e cresóis. 

Catalisadores de MoO2 suportados sobre nanotubos de carbono contendo 10, 

20 e 30% do metal Mo foram testados na hidrodesoxigenação do anisol, em fase 

gasosa a 0,8 MPa, por Rahzani et al. (2017). Foi verificado que o catalisador 

contendo 20% de Mo foi o mais ativo, independente da temperatura de trabalho 

(350, 400, 450 °C). Porém, o aumento de temperatura teve influência sobre a 

seletividade dos produtos. A seletividade à remoção de oxigênio foi favorecida em 

menores temperaturas, promovendo a produção de benzeno e fenol. Assim como 

relatado no trabalho de Ansaloni et al. (2017), com o aumento da temperatura de 

reação, a seletividade ao benzeno diminui, favorecendo a produção dos outros 

produtos da hidrogenólise e alquilação (fenol, 2,6-dimetilfenol e 2,3,5,6-

tetrametilfenol), também foi observada a redução da seletividade a 2-metilfenol, 

produto da transalquilação.  

De acordo com os trabalhos apresentados nos quais óxidos de molibdênio 

suportados foram utilizados como fase ativa, contrariando a afirmação realizada nos 

trabalhos de Prasomsri et al. (2013 e 2014), o MoO2 se mostrou ativo na 

hidrodesoxigenação de diferentes compostos oxigenados, sendo seletivo à quebra 

da ligação C–O, sem provocar a saturação das ligações C=C, ocasionando a 

redução do consumo de hidrogênio durante a reação. Adicionalmente, este óxido 

tem se mostrado mais resistente ao envenenamento por monóxido de carbono e 

água, que costumam serem produtos secundários da reação. 

A escolha de suporte também é um fator chave para determinar a atividade 

de hidrodesoxigenação de diferentes catalisadores. O suporte mais comum e 

convencional é a γ-Al2O3. A γ-Al2O3 tem muitas propriedades benéficas, como 

estabilidade elevada e acidez moderada/leve. No entanto, a desativação do 

catalisador devido à formação de coque é um seu maior problema. Materiais 
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alternativos como SiO2, carvão ativado, TiO2, ZrO2, Nb2O5, zeólitas e vários óxidos 

de metal costumam ser usados em reações de HDO (ARUN, 2015). 

Catalisadores de MoOx suportados (MoOx/SiO2, MoOx/Al2O3, MoOx/TiO2, 

MoOx/CeO2 e MoOx/ZrO2) foram investigados por Shetty e colaboradores (2015) na 

hidrodesoxigenação do m-cresol em fase gasosa, a 320 ºC, e pressão de 0,1 MPa. 

Foi observado que todos os catalisadores promoveram a quebra seletiva da ligação 

Caromático–O, sem promover a hidrogenação do anel aromático. Os catalisadores 

MoO3/TiO2 e MoO3/ZrO2 apresentaram atividade superior a outros catalisadores 

suportados e ao óxido de molibdênio mássico, mantendo a seletividade a 

hidrocarbonetos alta, próxima a 100 %. Adicionalmente, esses catalisadores se 

mostraram mais resistentes à desativação que o MoO3 mássico, sem apresentar o 

período de indução de reação.  

Análises por XPS dos catalisadores gastos mostraram que o ZrO2 e o TiO2 

promoveriam a estabilização das espécies intermediárias, Mo5+, ao contrário do 

observado para o MoO3 mássico no qual haveria a redução a Mo4+, que teria baixa 

atividade para a reação. Foi observado também que a desativação dos catalisadores 

MoOx/TiO2 e MoOx/ZrO2 era reversível e causada provavelmente pela deposição de 

coque e pela redução das espécies de molibdênio a estados de oxidação menores e 

pouco ativos (Mo4+, por exemplo). Segundo os autores, estes suportes teriam efeito 

sobre dois aspectos importantes: permitir que sítios coordenativamente insaturados, 

considerados ativos, fossem formados em temperaturas menores e prevenir a 

redução demasiada a estados de oxidação inferiores que seriam menos reativos. As 

observações com respeito ao mecanismo da reação não foram conclusivas, porém 

autores reafirmaram o fato do mecanismo ser regulado pelas vacâncias de oxigênio, 

conforme trabalhos anteriores do grupo (PRASOMSRI et al., 2013 e 2014), pois as 

taxas de reação foram relacionadas às espécies de molibdênio coordenativamente 

insaturadas, como requerido pelo mecanismo no qual as vacâncias de oxigênio 

teriam participação importante, mas eles não descartaram a possibilidade da 

existência de outras interpretações (SHETTY et al., 2015). 
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Gonçalves et al. (2017a) testaram a influência do suporte (SBA-15, SiO2 e 

Al2O3) sobre a atividade de catalisadores contendo 10% de molibdênio na 

hidrodesoxigenação do m-cresol a alta pressão, 4 MPa. Independentemente do 

catalisador usado, a seletividade a tolueno foi superior a 80%. A ordem de atividade 

na HDO foi MoOx/Al2O3 > MoOx/SBA–15 > MoOx/SiO2. O efeito do suporte foi 

atribuído à diferença na redutibilidade das espécies de Mo (VI). Comparado à sílica 

comercial, a redutibilidade de óxidos de molibdénio foi melhorada pelo uso de um 

suporte ácido (Al2O3), ou pelo uso de um suporte de nanopartículas de sílica 

mesoporosa (SBA-15). No entanto, os valores de TOF de todos os catalisadores 

foram similares, indicando que todos os catalisadores apresentaram atividades 

intrínsecas por sítio semelhantes, o que sugere que os sítios ativos envolvidos na 

HDO de compostos fenólicos são muito semelhantes em natureza, 

independentemente do suporte utilizado. Além disso, como todos os catalisadores 

exibiram uma notável estabilidade nas condições experimentais utilizadas, os 

autores propuseram que o uso de alta pressão de hidrogênio permitiu preservar os 

sítios ativos.  

O carvão ativado é também um suporte promissor para a HDO, pois, quando 

comparado a outros suportes, apresenta características superiores em termos de 

propriedade texturais (área específica, porosidade), estabilidade térmica e 

hidrofobicidade. Chang e colaboradores (2013) utilizaram o carvão ativado como 

suporte para catalisadores de diversos metais (Pd, Cu, Ru, W, Mo, Ir e Ni) na HDO 

do guaiacol em fase líquida a 4 MPa. Eles verificaram que o Ru/C e Mo/C foram os 

mais promissores apresentando alta conversão e seletividade a benzeno e fenol a 

380 °C. O rutênio metálico e o carbeto de molibdênio seriam as fases ativas. 

Todavia, a reação com esses catalisadores ocorreu por rotas diferentes. Nos sítios 

do MoOx, o guaiacol seria convertido diretamente a fenol, com posterior remoção do 

grupo metóxi. Enquanto que a formação do fenol nos sítios do Ru ocorreria 

preferencialmente por clivagem da ligação CH3-O do grupo metóxi, formando o 

catecol como produto intermediário. Modos de desativação significativamente 

diferentes foram observados para esses catalisadores. Enquanto o catalisador à 

base de Mo apresentou uma desativação suave e gradativa, o catalisador à base de 

Ru mostrou uma rápida desativação inicial e em seguida atingiu uma atividade 
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residual quase constante. 

Além das características já citadas, o carvão ativado também pode apresentar 

características de acidez e basicidade diferenciadas, de modo que os grupos 

oxigenados superficiais podem promover a catálise ácido/básica (SEPÚLVEDA et 

al., 2011). Os diversos grupos funcionais que podem ser encontrados na superfície 

do carvão ativado, além de responder distintamente nas reações catalíticas, podem 

ser modificados conforme o pré-tratamento empregado a esse suporte 

(FIGUEIREDO et al., 1999; FIGUEIREDO & PEREIRA; 2010). 

Alguns trabalhos apresentam o carvão ativado como suporte para o óxido de 

molibdênio na hidrodesoxigenação, com valores de conversão elevados, os mesmos 

apontaram presença da espécie Mo4+, considerada inativa nessa reação, 

contrariando o que foi relatado em trabalhos anteriores. Porém, nos mesmos 

trabalhos, não foi esclarecido como esses catalisadores promovem a abstração dos 

átomos de oxigênio.  

Além disso, existem divergências na determinação das fases ativas de 

molibdênio presentes (MoO3 ou MoO2) quando o suporte utilizado é carvão ativado, 

assim como sua influência das vacâncias de oxigênio no mecanismo de 

hidrodesoxigenação. Assim, essas questões serão objeto de estudo do presente 

trabalho. 

 

2.6 Moléculas modelo 

Devido à ampla variedade de compostos presentes no bio-óleo, é comum que 

estudos relacionados à hidrodesoxigenação de bio-óleo façam uso de moléculas 

modelo. O uso destas moléculas é interessante porque torna possível elucidar a 

cinética e os mecanismos de reação associados às mesmas, bem como avaliar o 

efeito dos grupos funcionais presentes em condições de reação particulares. Por 

outro lado, o estudo de cargas reais é importante para se analisar as interações 

entre as diferentes moléculas presentes em misturas complexas (LUP et al., 2017a).  
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Geralmente, a celulose e hemicelulose são hidrolisados em seus açúcares 

correspondentes e depois transformadas principalmente em etanol ou outros álcoois 

através de processos de fermentação, enquanto a fração de lignina é, em sua 

maioria, queimada para produzir energia, em vez de ser verdadeiramente valorizada 

como uma fonte química. No entanto, a lignina apresenta maior percentagem de 

oxigênio se comparado com recursos fósseis e os bio-óleos, sendo uma fração da 

biomassa rica em monômeros aromáticos oxigenados e oligômeros. 

A hidrodesoxigenação (HDO) é o caminho mais promissor para melhorar a 

eficiência dos bio-óleos derivados da lignina para combustíveis, além de também da 

possibilidade de serem usados para transformar os monômeros fenólicos em 

moléculas chaves. Os compostos fenólicos presentes no bio-óleo são de grande 

interesse para a indústria química, e eles podem ser usados para produzir polímeros 

renováveis tais como resinas fenólicas, adesivos, poliésteres, epóxidos e 

poliolefinas; como também fragrâncias, aditivos alimentares e precursores de drogas 

(ANSALONI et al., 2017) 

A Figura 12 apresenta a estrutura dos principais compostos aromáticos 

oxigenados que são produzidos na pirólise da lignina presente na biomassa.  

OH

OH

OH OH

OCH3

OH

Fenol Catecol Cresol

Anisol Metil-anisol

OCH3

Resorcinol
OH

OH

OCH3

CH2CH=CH2

OCH3

OH

COH

OCH3

OH

CH2COCH3

OCH3

OH

Guaiacol Eugenol 4-acetilguaiacol Vanilina  

Figura 12. Estruturas moleculares de substâncias aromáticas oxigenadas. 
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Os compostos fenólicos são classificados como um grupo de compostos 

químicos contendo pelo menos um grupo hidroxila (-OH) ligado diretamente a um 

anel benzênico. O fenol pode ser considerado como uma molécula modelo 

representativa, uma vez que compostos fenólicos representam, aproximadamente, 

25 % dos compostos oxigenados presentes nos bio-óleos de pirólise, além de terem 

mostrado baixa reatividade em tratamentos de HDO, o que está relacionado à 

energia de ligação Caromático-O, mostrada anteriormente na Tabela 4 (BERENGUER 

et al., 2016). Portanto, seu estudo pode fornecer informações importantes para 

melhorar o processo beneficiamento dos óleos de pirólise.   

A hidrodesoxigenação de compostos fenólicos pode ocorrer através de três 

vias distintas, mostradas na Figura 13 (LUP et al., 2017a):  

 Desoxigenação direta (DDO): cisão direta da ligação Caromático-OH por 

hidrogenólise (HGN), produzindo aromáticos desoxigenados. 

 Hidrogenação-desidratação (HID): ocorre em duas etapas sequenciais, 

primeiramente, a hidrogenação do anel aromático acontece e, em seguida, a 

desidratação do grupo hidroxila ligado ao carbono da cadeia cíclica, produzindo 

compostos cíclicos desoxigenados. 

 Tautomerização-desoxigenação: formação de compostos altamente 

instáveis, devido a equilíbrio ceto-enólico que facilita a hidrogenação da ligação 

C=O, causando sua posterior desidratação, produzindo aromáticos desoxigenados. 
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Figura 13 Rotas da HDO do fenol (Adaptado de LUP et al., 2017a). 

 

A rota desoxigenação se mostra mais vantajosa do que a hidrogenação-

desidratação, pois não exige a hidrogenação de anéis aromáticos para a captação 

de oxigênio. Logo, a DDO consumirá menos H2 e produzirá moléculas aromáticas de 

interesse comercial para a indústria química (LUP et al., 2017a). 

O caminho de reação da HDO dos compostos fenólicos está intrinsicamente 

relacionado ao tipo de catalisador, de suporte e às condições de reação, tais como 

temperatura e pressão parcial de hidrogênio. Além disso, a variação na rota da HDO 

também resulta na formação de diferentes compostos desoxigenados. Por exemplo, 

a desoxigenação direta e a tautomerização-desoxigenação resultariam na formação 

de compostos aromáticos desoxigenados, tais como benzeno, enquanto a rota de 

hidrogenação-desidratação resultaria na formação de compostos cíclicos 

desoxigenados, tais como ciclohexano.  

Com base nos resultados de desoxigenação descritos na literatura, a Tabela 

6 mostra um resumo das rotas reacionais observadas em função dos compostos 

modelo e dos catalisadores estudados. Constata-se, assim, que o molibdênio se 

apresenta como um metal que se destaca para a hidrodesoxigenação de compostos 

aromáticos oxigenados. Além disso, ao utilizá-lo como catalisador, a rota, 

preferencialmente, seguida é a hidrodesoxigenação, com remoção do átomo de 

oxigênio, sem a saturação do anel aromático.  
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O fenol se apresenta como uma molécula modelo representativa, já que 

compostos fenólicos representam cerca de 25 % dos compostos oxigenados 

presentes nos bio-óleos de pirólise. Além disso, apresenta baixa reatividade em 

tratamentos de HDO. Portanto, seu estudo pode fornecer informações importantes 

para melhorar o processo de aperfeiçoamento dos óleos de pirólise (BERENGUER 

et al., 2016).  

Diante do que foi exposto nos trabalhos apresentados, o fenol se mostra com 

uma molécula modelo adequada para investigar e aprimorar a atividade de 

catalisadores de molibdênio suportados na hidrodesoxigenação de compostos 

aromáticos derivados da pirólise rápida da lignina.  

Tabela 6. Processo de desoxigenação de aromáticos oxigenados modelos e os 

catalisadores metálicos envolvidos (Adaptado de LUP et al., 2017a). 

Moléculas 
aromáticas 

Rota Metal 
Produtos 

desoxigenados 

Fenol HDO Co, Fe, Mo, Ni, W 
Benzeno e 
ciclohexano 

Etilfenol HDO 
Mo sulfetado com 

ou sem Co 
(promotor) 

2-etilciclohexano e 
2-etilbenzeno 

4-propilfenol HDO 

Pt com Au, Bi, Fe, 
Ga, In, Ir, Mo, Pd, 

Re, Sn ou W 
(catalisadores 
bimetálicos) 

Propilbenzeno 

Cresol HDO 
Co, Fe, Ga, Mo, Ni, 

Pt, Pd, Rh 
Benzeno, tolueno, 
xileno, ciclohexano 

Guaiacol HDO 
Co, Fe, Ni, Pd, Pt, 

Re 
Benzeno, tolueno, 
xileno, ciclohexano 

Anisol HDO 
Ni, Mn, Mo, Pt, Ru, 

Sn 
Benzeno, 

ciclohexano 

Benzil fenil 
éter 

HDO Fe, Pd 
Tolueno, 

etilbenzeno 

Acetofenona 
Hidrogenação –

desidratação 
Pt Etilciclohexano 

Benzofenona 
Hidrogenação, 
hidrogenólise 

Pd, Cu Difenilmetano 

Benzaldeído HDO Pd, Ga, Cs Tolueno, benzeno 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Síntese dos catalisadores 

Catalisadores contendo, aproximadamente, 13 % em massa de molibdênio 

suportados em carvão ativado (Evonik) e titânia (TiO2 – Sigma-Aldrich) foram 

preparados pelo método de impregnação ao ponto úmido, usando-se uma solução 

aquosa de (NH4)6Mo7O24 .4H2O (heptamolibdato de amônio – Merck). Os suportes 

foram utilizados sem tratamento prévio. 

Após a etapa de impregnação, as amostras foram secas em ar a 120 °C por 

12 h. Em seguida, as amostras foram calcinadas a 500 °C, por 3 h, em atmosfera de 

N2 ou Ar definida de acordo com a natureza do suporte. A atmosfera utilizada para o 

carvão ativado foi de nitrogênio, enquanto que, no caso dos catalisadores 

suportados em titânia, uma parte foi calcinada em presença de ar e a outra em 

presença de N2.  

As amostras de molibdênio suportado sobre carbono, molibdênio suportado 

sobre tiânia calcinado em atmosfera de ar e de nitrogênio foram codificadas como 

Mo/C, Mo/TiA e Mo/TiN, respectivamente. 

As amostras foram reduzidas sob corrente de H2 (60 ml min-1), à pressão de 

0,1 MPa e temperaturas variando entre 360 e 480 ºC. O tempo de redução foi 

estabelecido a partir dos resultados das análises por redução a temperatura 

programada (TPR).  

 

3.2  Caracterização físico-química dos catalisadores 

 Os catalisadores estudados e os suportes utilizados foram caracterizados 

pelas técnicas apresentadas a seguir.  
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3.2.1 Análise textural 

A textura do catalisador sólido é essencial para a sua atividade e seletividade. 

A área específica e o volume de poros fornecem indicativos sobre o quanto os sítios 

ativos estão acessíveis aos reagentes. O formato do poro e sua dimensão controlam 

os fenômenos difusionais de adsorção dos reagentes, dessorção dos produtos 

formados e governam a seletividade numa reação catalítica.  

A caracterização textural dos suportes e catalisadores (área específica, 

volume e diâmetro médio de poros) foi realizada por fisissorção de nitrogênio, a -196 

ºC, em um equipamento ASAP 2020 da Micromeritics. Cada amostra foi previamente 

tratada sob vácuo (10-4 Pa) nas mesmas condições (3 h a 300 °C), de modo a 

garantir a eliminação de água e outros possíveis contaminantes adsorvidos. Após o 

tratamento, a massa real da amostra foi verificada e, então, a adsorção de física do 

nitrogênio foi realizada até o estabelecimento do equilíbrio de adsorção. As 

isotermas de adsorção foram acompanhadas através das medidas de pressão 

relativas (P/Po) e o volume de N2 adsorvido. Os dados obtidos foram tratados pelo 

método BET – Brunauer, Emmett e Teller, para determinação da área específica, e 

pelo método BJH – Barrett, Joiyner e Halenda, para determinação de volume e 

diâmetro médio de mesoporos. 

 

3.2.2 Difratometria de raios X 

A difratometria de raios X é utilizada frequentemente para a determinação da 

estrutura e para a identificação de fases cristalinas presentes em amostra de 

materiais. Além disso, podem ser obtidas informações sobre as quantidades 

relativas de fases presentes, sobre o tamanho dos cristalitos e sobre a cristalinidade 

de um material (SCHMAL, 2011).  

De acordo com a Lei de Bragg (Equação 1), os valores de posições dos picos 

dependem da geometria da rede cristalina e as intensidades dependem das 

espécies e do arranjo dos átomos dentro da célula. Com isso, essas características 

podem ser utilizadas como uma espécie de impressão digital de cada estrutura 
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cristalina. A identificação de fases é feita por comparação com difratogramas de 

fases puras obtidos experimentalmente e/ou calculados (SCHMAL, 2011). 

nλ = 2 dhkl senθ      (Equação 1) 

onde: 

λ = comprimento de onda 

dhkl = distância interplanar referente aos planos h, k e l 

θ = ângulo de incidência entre planos reticulados 

n = ordem de reflexão [n= 1, 2, 3,...]. 

As análises por difratometria de raios X (DRX) dos suportes, precursores e 

catalisadores reduzidos foram realizadas em um difratômetro Rigaku, modelo 

Miniflex, equipado com um filtro de Ni (radiação Cu Kα1, = 1,542 Å, 30 kV e 15 

mA). Todos os difratogramas foram obtidos entre 10° < 2θ < 90° e passos de 0,050°. 

O banco de dados PDF4 (2013) foi usado para identificar as fases cristalinas 

presentes e refinamento de Rietveld aplicado para calcular os diâmetros de cristalito. 

 

3.2.3 Redução à temperatura programada (TPR) 

As análises por redução à temperatura programada (TPR) permitem 

acompanhar o perfil de redução do catalisador, de modo a estabelecer o estado de 

oxidação das fases presentes e a dispersão metálica. Elas foram conduzidas em 

uma unidade multipropósito com um medidor de vazão mássica Type 247 MKS de 

quatro canais usado para ajustar a vazão do gás de redução e a corrente da saída 

foi analisada em um espectrômetro de massas TMU 071 P Pfeiffer. O método usado 

para o registro de dados foi programado para registrar os seguintes sinais de massa 

por carga (m/z): 2 (H2), 12 (C), 14 (N), 16 (CH4), 18 (H2O), 28 (CO e/ou N2), 32 (O2) 

e 44 (CO2). Quando necessário, a deconvolução dos picos nos perfis de TPR foi 

realizada com a utilização do software Origin (2018). 
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A redução à temperatura programada foi realizada utilizando-se um tubo de 

quartzo em formato de U, no interior de um forno. Aproximadamente, 100 mg de 

amostra foram adicionados ao tubo, sendo tratados previamente para retirar de 

umidade superfície da mesma com corrente de hélio (50 mL min-1) a 200 °C por 2 h 

(rampa de 10 °C min-1). Em seguida, o aquecimento foi cessado e, após alcançar a 

temperatura ambiente, o sistema foi aquecido até 800 °C (taxa de 10 °C min-1) em 

corrente de H2 puro (100 mL min-1). Adicionalmente, pulsos de N2 foram realizados 

com a intenção de quantificar a área dos picos dos perfis de água do TPR 

comparando-se com a calibração feita com o CuO. 

Foi realizado o TPR do MoO3 comercial para fins de comparação. Não foi 

possível fazer o TPR do MoO2, por indisponibilidade de reagente  

 

3.2.5 Análise termogravimétrica (TG) 

A análise termogravimétrica foi realizada com o objetivo de acompanhar as 

perdas de massa ocorridas durante o aquecimento dos catalisadores secos, pois 

estão associadas às reações de decomposição do sal de molibdênio utilizado. Para 

isso, cerca de 5 mg de amostra foram aquecidas sob uma vazão de 80 mL min-1 de 

N2 até 1000 °C utilizando uma taxa de aquecimento de 10 °C min-1, empregando-se 

um equipamento HITACHI STA 7300.  

 

3.2.6 Decomposição à temperatura programada em presença de Hélio (TP-

Hélio) 

A fim de avaliar a decomposição do heptamolibdato de amônio, sal utilizado 

como fonte de molibdênio no preparo dos catalisadores e simular as condições de 

calcinação dos catalisadores em atmosfera inerte, 100 mg de amostra foram 

aquecidas em um reator de quartzo até 800 °C em atmosfera de He (50 ml min-1), 

com uma taxa de aquecimento de 10 °C min-1. As análises foram realizadas na 

unidade multipropósito e os sinais dos íons m/z = 2 (H2), 4 (He), 12 (C), 14 (N ou 
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C2H2O), 15 (CH4), 16 (O), 17 (OH), 18 (H2O), 25 (C2H2), 28 (CO ou N2), 30 (NO), 

31(C2H6O), 32 (O2), 37 (C3H4), 44 (CO2), 46 (NO2 ou CH2O2), 58 (C3H6O), 56 (C4H8) 

e 60 (C2H4O2) foram monitorados continuamente no espectrômetro de massas. 

A técnica de TP-Hélio também foi empregada na determinação da natureza 

dos grupamentos funcionais presentes nos suportes tendo sido, para isso, 

monitorados os sinais dos íons m/z = 28 (CO) e 44 (CO2). 

 

3.3 Testes de atividade catalítica 

3.3.2 Testes preliminares: avaliação das regiões de regime cinético e difusivo 

Testes com o catalisador Mo/C foram efetuados com a finalidade de 

determinar as regiões de regime cinético e difusivo. O catalisador foi reduzido in situ 

a 400 °C, por 1 h, vazão de hidrogênio de 60 mL min-1. Então, o mesmo foi testado a 

400 °C, por 10 min, mantendo a massa de catalisador, W, e a variando-se a vazão 

de hidrogênio, G, conforme listado na Tabela 7 

Tabela 7. Avaliação das limitações difusionais na HDO do fenol 

W (mg) G (ml/min) W/G Conversão (%) 

30 

15 2 97 

30 1 76 

60 0.5 55 

120 0.25 27 

220 0.14 18 

60 

30 2 93 

60 1 93 

120 0.5 52 

220 0.27 26 
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3.3.3 Testes catalíticos 

Os testes de avaliação catalítica foram realizados com o fenol como molécula 

modelo, em fase gasosa à pressão atmosférica em reator de quartzo de leito fixo. 

Antes de serem introduzidos no reator, 30 mg do catalisador foi diluído com carbeto 

de silício (Sigma-Aldrich) (massa de SiC/massa de catalisador= 3), para uniformizar 

a transferência de calor pelo leito catalítico. 

Previamente à reação, o catalisador foi reduzido in situ sob corrente de H2 (60 

mL min-1) a diferentes temperaturas (300 - 500 °C), com taxa de aquecimento de 

10°C.min-1 por 1 h. A carga reacional contendo H2/fenol com uma razão molar igual 

a 60 era alimentada ao reator pela passagem de corrente de H2 puro através de um 

saturador contendo fenol e mantido à temperatura constante de 74 °C (Pvapor fenol = 

12 mmHg). A reação foi conduzida em temperaturas na faixa de 300 e 400 °C, com 

tempo de contato (W/F) igual a 0,16 h. Os produtos da reação foram analisados por 

cromatografia gasosa em cromatógrafo Shimadzu, modelo GC-2014, conectado à 

linha de saída do reator, usando a coluna capilar HP-Innowax e um detector de 

ionização de chama (FID).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização físico-química dos catalisadores 

Os resultados de caracterização dos suportes (C e TiO2) e dos catalisadores 

(Mo/C, Mo/TiA e Mo/TiN) com teor mássico nominal de molibdênio de 13 % são 

apresentados a seguir. 

 

4.1.1 Análise textural 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada. 8, estão apresentados os 

resultados da análise textural dos suportes e catalisadores calcinados, assim como 

os valores de área específica dos catalisadores de molibdênio estimados de acordo 

com a Equação 2. 

Sgtotal = (1 - xMoX) . Sgsuporte + xMoX . SgMoX   (Equação 2) 

Onde: 

Sgtotal = área específica do material 

Sgsuporte = área específica do suporte puro 

SgMoX = área específica do óxido de molibdênio (< 10 m2 g-1 ~ 0 m2 g-1) 

xMoX = fração mássica do óxido de molibdênio 

No caso do catalisador suportado em carvão ativado observa-se uma redução 

na área específica e no volume de poros devido à incorporação do MoOx. Esta 

redução na área foi superior à esperada considerando-se a estimativa feita a partir 

da equação 2, admitindo-se que a área específica do MoOx (20 %) possa ser 

desprezada (< 10 m2 g-1). Tais resultados sugerem a ocorrência de entupimento ou 

bloqueio parcial dos poros do suporte. 
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Quando o suporte utilizado foi à titânia, os valores de área específica medidos 

e os estimados pela equação 2 foram praticamente iguais, sugerindo que a 

incorporação do MoOx teve efeito pouco importante sobre a área. Porém, a redução 

no volume de poros foi bastante significativa, bem como a redução no diâmetro 

médio de poros. 

Tabela 8. Características texturais dos suportes e dos catalisadores 

Amostra 
Área 

específica 
(m2/g) 

Área específica 
estimada (m2/g) 

Volume de 
poros (cm3/g) 

Diâmetro médio 
de poros (Å) 

C 715 --- 0,385 49 

Mo/C 474 572  0,292 51 

TiO2 44 --- 0,345 340 

Mo/TiA 34 35 0,186 167 

Mo/TiN 30 35 0,135 125 

 

4.1.2 Difratometria de raios X  

Os difratogramas dos suportes, dos catalisadores calcinados e do óxido 

mássico de molibdênio são apresentados nas Figura 14Figura 15.  

O difratograma do catalisador Mo/C revelou, além dos picos referentes ao 

suporte (26,5 e 44,6º), as linhas de difração características do MoO2 [2θ = 26 (-111), 

36.8 (-211), 53.5 (-312), 60.2 (031) e 66.5° (-402)], indicando que durante a etapa de 

calcinação ocorreu a redução do heptamolibdato a MoO2,  Reação 1 (THOMAZEAU 

et al., 2000; CHANG et al., 2013; ANSALONI et al., 2017). 

3 (NH4)6Mo7O24  21 MoO2 + 30 H2O + 7 N2 + 4 NH3    (Reação 1) 
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Figura 14 Difratogramas do C e Mo/C 

Thomazeau et al. (2000) avaliaram a decomposição térmica (em atmosfera de 

argônio) do heptamolibdato de amônio (HMA) nas formas másicas e suportadas em 

diferentes materiais como MgO, SiO2, ZrO2, C, Nb2O5 e Al2O3. Os autores 

observaram que o suporte exerce influência sobre a temperatura de decomposição 

do HMA e o estado químico das espécies de molibdênio resultantes nos materiais. 

Os suporte SiO2, C e Nb2O5 aumentaram a temperatura de decomposição do HMA 

e, simultaneamente, promoveram a redução do heptamolibdato a MoO2. 
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Figura 15. Difratogramas do MoO3 (), TiO2 [fases () anatase e () rutilo], Mo/TiA e 

Mo/TiN. 

No presente trabalho, o suporte titânia apresentou as linhas de difração 

associadas às fases anatase (PDF#21-1272) e rutilo (PDF#21-1276) (Figura 15). De 

acordo com a elevada intensidade das linhas de difração da fase anatase, pode-se 

dizer que esta é predominante frente ao rutilo. Para os catalisadores de molibdênio 

suportados em titânia, a identificação das fases MoO3 e MoO2 é dificultada devido à 

sobreposição das linhas de difração das duas fases da titânia (anatase e rutilo) com 

as linhas dos óxidos de molibdênio suportados. Contudo, em ambos os 

catalisadores (Mo/TiA e Mo/TiN), as linhas situadas em 2θ = 23° (110) e 33.6 ° (111) 

relativas à fase monoclínica do MoO3 (PDF#32-0671) foram identificadas. Esses 

resultados são consistentes com o trabalho de CHARY et al. (2001a), segundo o 

qual, para catalisadores MoO3/TiO2 calcinados em presença de ar, foi possível 

identificar a fase MoO3 [2θ = 23.4° e 27.3°] a partir da impregnação de 6 % em 

massa de molibdênio sobre o suporte, indicando que a monocamada foi excedida 

para teor de molibdênio superior a 6 %. 
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No catalisador Mo/TiA (material calcinado em ar) aparentemente estas linhas 

apresentam-se mais intensas do que as observadas nos catalisadores Mo/TiN 

(calcinada em nitrogênio). Isto pode ser um sinal de que o catalisador Mo/TiA possui 

cristalitos com tamanhos maiores. Diferentemente do difratograma do Mo/C, não são 

observados picos referentes à fase MoO2. 

 

4.1.3 Redução à temperatura programada (TPR) 

A técnica de redução à temperatura programada (TPR) é um dos métodos 

mais frequentemente empregados para avaliar a interação entre o suporte e o metal 

e que podem ser induzidas tanto pelo tipo de suporte quanto pelo método de 

preparo do catalisador. As Figura 16Figura 17 apresentam os perfis de formação de 

água das amostras de molibdênio suportado em carvão ativado e titânia, obtidos 

durante o TPR dessas amostras. Adicionalmente, o perfil de redução do MoO3 

mássico é apresentado para fins de comparação. 

200 400 600 800

 

 

S
in

a
l 
d
o
 e

s
p
e

c
tr

ô
m

e
tr

o
 d

e
 m

a
s
s
a

 /
 u

.a
.

Temperatura / °C

663 731

404

606

588

MoO
3 

(x1/20)

Mo/C

C

688

 

Figura 16. Perfis de formação de água (m/z = 18) durante o TPR do carvão ativado 

e do catalisador Mo/C (Condições de redução: H2 = 50 mL min-1,  

10 °C min-1 até 800 °C). 
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O perfil de formação de água do MoO3 mássico apresentou dois máximos de 

redução localizados em 663 e 731 ºC e que correspondem  às etapas de redução do 

MoO3 à MoO2, e do MoO2 a Mo0. Ressler et al. (2000), estudaram a redução do 

óxido de molibdênio in situ empregando DRX e XAS in situ e também observaram a 

redução de MoO3 em duas etapas. Contudo, os autores afirmam que a fase Mo4O11 

também poderia ser formada, não a partir do processo direto de redução, mas sim a 

partir da reação entre MoO3 e MoO2.  

Com relação ao perfil de redução do catalisador Mo/C, ilustrado na Figura 16, 

pode-se observar a existência de três picos de redução a 404, 606 e 688 ºC (ombro) 

no Mo/C em valores de temperatura inferiores aos do MoO3. Em acordo com o 

trabalho de Ansaloni et al. (2017), os picos situados em 404 e 606 °C podem estar 

associados à redução superficial das espécies octaédricas e das espécies 

tetraédricas de MoO3 em fraca interação com o suporte, respectivamente. Já o pico 

localizado a 688 °C seria relativo à carburação do Mo na presença de carvão 

ativado, conduzindo à formação de Mo2C. Os picos aparecem em valores de 

temperatura inferior, provavelmente devido a utilização de H2 puro, enquanto que no 

trabalho referido a redução foi realizada na presença de H2 diluído. 

De acordo com o perfil de formação de água do carvão ativado puro obtido 

em fluxo de H2 puro, a metanação do suporte se inicia em torno de 500 ºC, sendo o 

máximo do pico em 588 ºC, Figura 16, valor próximo ao obtido no trabalho de Feng 

et al. (2000), que observou um máximo em 570 °C. No perfil de formação de metano 

(m/z = 15 e 16), não mostrado, a saída dessa substância se inicia em 526 °C, 

enquanto que o perfil de formação de monóxido de carbono (m/z = 28) apresenta um 

máximo em 546 °C. Isto sugere a possível formação da fase Mo2C em catalisadores 

de Mo/C reduzidos a temperaturas superiores a 680 ºC. 
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Figura 17. Perfis de formação de água (m/z = 18) durante o TPR do TiO2, Mo/TiN e 

Mo/TiA (Condições de redução: H2 = 50 mL min-1,10 °C min-1 até 1000 °C). 

 

Os perfis de formação de água dos catalisadores Mo/TiN e Mo/TiA 

apresentaram máximos em temperaturas inferiores às observadas no perfil de MoO3, 

indicando que o suporte TiO2 facilitou a redução das espécies de molibdênio. Além 

disso, um perfil diferenciado foi observado para os catalisadores de molibdênio 

suportados em TiO2 calcinados em diferentes atmosferas (ar ou nitrogênio). O 

material Mo/TiA apresentou o pico principal de redução (346 ºC) em temperatura 

ligeiramente superior à observada para o Mo/TiN (335 ºC), corroborando com os 

resutados de DRX que sugerem a presença de maiores cristalitos na amostra 

Mo/TiA. Além disso, picos mais definidos foram observados sobre o catalisador 

Mo/TiA (383, 548, 635, 758 e 940 ºC), enquanto que no catalisador Mo/TiN ombros 

largos são observados a 549, 681 e 940 ºC.  No trabalho de Chary et al. (2001b), os 

picos de redução do catalisador de molibdênio suportado em TiO2 foram associados 

à redução do Mo6+ octaédrico a Mo4+ (300 e 700 ºC), do Mo6+ tetraédrico a Mo4+ (700-

800 ºC) e do Mo4+ a Mo0 (800-900 ºC). 
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Além da redução das espécies de molibdênio, o perfil de formação de água 

do suporte puro (apresentado na Figura 17) mostra que a redução da TiO2 se inicia 

por volta de 750 ºC. 

 

4.1.4 Análise termogravimétrica (TG) e Decomposição à temperatura 

programada em presença de Hélio (TP-Hélio) 

Avaliando os resultados de TG (Figura 18) e TP-Hélio (Figura 19 (a) e (b)) do 

catalisador Mo/C não calcinado, pode se observar que o aumento da temperatura 

até 120 °C promoveu a liberação de água (observado pelos sinais de m/z = 16,17 e 

18). Entre 120 e 600 °C há liberação de água e amônia [observados pelos sinais de 

H2O (m/z = 16,17 e 18) NH3 (m/z = 14, 16 e 17)]. A decomposição do suporte por 

metanação e formação de monóxido de carbono só é observada em temperaturas 

superiores a 600 °C [CH4 (m/z = 14 e 16) e CO (m/z = 28)]. 

Portanto, na temperatura em que o Mo/C foi calcinado (500 °C), observa-se 

que o heptamolibdato de amônio [(NH4)6Mo7O24] foi decomposto em MoO2, H2O e 

NH3, promovendo a formação de MoO2 na superfície do carvão ativado, conforme 

verificado por DRX.    
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Figura 18. TG do Mo/C não calcinado (Condições: N2, 60 mL min-1, 10 °C min-1). 
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Figura 19. TP-Hélio do Mo/C não calcinado (Condições: He, 50 mL min-1, 
10 °C min-1) (a) Todas as massas e (b) Somente m/z = 28. 

Não foi apresentado os resultados do TP-Hélio dos catalisadores suportados 

em TiO2, pois não foi possível fazer a análise desses catalisadores por falta de 

tempo hábil. 

 

4.2 Testes Catalíticos 

4.2.1 Avaliação das regiões de regime cinético e difusivo 

Para determinar as regiões de regime cinético e difusivo foram realizados 

testes com o catalisador Mo/C. Duas curvas foram traçadas para avaliar a existência 

de limitações difusionais na HDO do fenol. 

A partir desses valores de conversão obtidos, foi plotado um gráfico, Figura 

200, de W/G versus a conversão, nele é possível distinguir duas regiões: uma 

correspondente ao regime cinético, W/Q abaixo de 0,5; e outra correspondente ao 

regime difusivo, W/Q maior que 0,5. Portanto, os testes catalíticos serão realizadas 

com 30 mg de catalisador e vazão de H2 que passa pelo saturador igual a 

60 ml min-1.  
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Figura 20. Gráfico de W/G versus conversão do tolueno para Mo/C (Condições: 

Redução = 400°C, 1 h, 10 ° C min-1, 60 ml min-1 H2; Reação = 400°C, 10 min). 

 

4.2.2 Avaliação da temperatura de redução 

A Figura 21 apresenta e compara os resultados de conversão do fenol para a 

reação de HDO realizada a 360 ºC e a pressão atmosférica empregando-se os 

catalisadores de molibdênio suportados em C e TiO2, submetidos a diferentes 

temperaturas de redução. Em geral, todos os catalisadores foram altamente 

seletivos à formação de benzeno, sugerindo que o mecanismo de desoxigenação 

direta (DDO) foi predominante. Além disso, os suportes puros não foram ativos na 

reação de HDO do fenol mesmo quando elevados valores de W/F foram 

empregados. De forma contrária, o óxido de molibdênio mássico (reduzido a 400 ºC) 

apresentou 3 % de conversão mesmo quando uma massa tão diminuta quanto 6 mg 

foi empregada (quantidade de MoO3 presente em 30 mg de catalisador). 
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Figura 21. Influência da temperatura de redução dos catalisadores de molibdênio na 

HDO do fenol (Condições: 30 mg; redução= 60 ml min-1 H2, 10 °C min-1, 1 h; reação 

= 360 °C). 

 

A influência do suporte catalítico (TiO2 ou carvão ativado) utilizado na reação 

de hidrodesoxigenação do fenol, inferida a partir dos resultados da Figura 21, mostra 

que, na ausência de redução prévia (aquecimento realizado em presença de gás 

inerte, hélio), os catalisadores suportados em TiO2 (Mo/TiN e Mo/TiA) apresentam 

conversão superior à do Mo/C, refletindo possivelmente o maior teor de espécies 

cataliticamente ativas nestes materiais, provavelmente MoO3 octaédrico.   

No entanto, o aumento da temperatura de redução dos catalisadores 

culminou na redução da atividade dos suportados sobre titânia e na elevação da 

atividade do Mo/C, passando a ser este o catalisador mais ativo, situação que pode 

estar relacionada à formação de sítios coordenativos do MoO2, conforme relatado no 

trabalho de Ansaloni et al. (2017), sugerindo que esses seriam mais ativos que os 

sítios presentes nas vacâncias de oxigênio do MoO3. Muito embora os resultados 

apresentados na Figura 21 possam estar refletindo os efeitos do suporte e da 
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temperatura de redução sobre a quantidade de sítios ativos, não se pode descartar 

que as características texturais dos catalisadores também possam estar 

influenciando estes resultados. 

Quando se comparam os resultados de desempenho catalítico das amostras 

suportados em TiO2 e calcinados em atmosferas diferente (N2 ou ar), observa-se, 

que para as amostras não reduzidas, a conversão de fenol é semelhante. No 

entanto, o aumento da temperatura de redução conduz a uma diminuição da 

atividade da amostra calcinada em nitrogênio, Mo/TiN, mais pronunciada do que a 

amostra calcinada em ar, Mo/TiA, cuja atividade sofre leve redução. Os resultados 

observados permitem sugerir que as espécies de Mo(VI) presentes no catalisador 

Mo/TiN sejam mais susceptíveis à redução até Mo(IV), de modo que, neste 

catalisador o número de sítios ativos para a reação em estudo seria tanto menor 

quanto maior a temperatura de redução. 

 

4.2.3 Avaliação da estabilidade  

Na Figura 22, estão presentes os gráficos de conversão dos catalisadores de 

molibdênio suportados sem redução prévia (aquecimento realizado em presença de 

argônio). Embora com atividade inferior aos catalisadores de Mo/Ti, o catalisador de 

molibdênio suportado sobre carvão ativado apresentou uma leve redução da 

atividade durante o tempo de reação.  

Já os catalisadores de molibdênio sobre titânia apresentaram dois perfis de 

desativação, comportamento similar ao observado por Prasomsri et al. (2014) 

quando a reação de HDO do m-cresol em presença de MoO3 mássico foi 

processada a 400 °C. Ainda que a atividade tenha se mantido superior, a 

desativação desses catalisadores foi mais expressiva que o perfil de desativação do 

Mo/C na hidrodesoxigenação do fenol.  
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Figura 22. Avaliação da estabilidade dos catalisadores de molibdênio sem redução 

prévia (Condições: 30mg; reação a 360 °C, 60 ml min-1 H2, W/G =0,5 mg min mL-1). 

 

Na Figura 23, são reproduzidos os gráficos de conversão dos catalisadores 

de molibdênio suportados reduzidos a 360 °C. Como pode se verificar, para os três 

catalisadores, a conversão inicial do fenol (10 min de reação) é a praticamente igual 

(próximas a 15 %). Porém, ao longo do tempo de reação, a atividade do Mo/C se 

reduz mais rapidamente em comparação aos catalisadores de molibdênio 

suportados sobre titânia, catalisadores que possuem um perfil de desativação similar 

entre si. Todavia, após de 10 h de reação, o Mo/TiN mostra menor atividade que o 

Mo/TiA, mas, ainda sim, maior que a do Mo/C. 
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Figura 23. Avaliação da estabilidade dos catalisadores de molibdênio com redução 

a 360 °C (Condições: 30 mg; Redução: 360 °C, 1 h, 60 ml min-1 H2; Reação: 360 °C, 

60 ml min-1 H2, W/G =0, 5 mg min mL-1). 

 

Com relação à seletividade da reação, em todas as condições estudadas os 

catalisadores Mo/C, Mo/TiN e Mo/TiA apresentaram seletividade total a benzeno 

(~100%), indicando que a seletividade não é afetada por diferenças na quantidade 

de espécies ativas de Mo presentes no catalisador. 
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5 CONCLUSÕES 

Catalisadores de molibdênio suportados em carvão ativado e titânia foram 

sintetizados, caraterizados e testados na hidrodesoxigenação do fenol. A seguir 

estão discriminadas as conclusões obtidas: 

 A investigação da fase de molibdênio presente Mo/C por DRX, mostrou que 

esse catalisador apresenta a fase MoO2. No entanto, utilizando a técnica de TPR, foi 

possível verificar a presença de três picos de redução, sendo os dois de menor 

temperatura atribuídos à redução do MoO3, em diferentes conformações, sugerindo 

a existência dessa espécie nesse catalisador. 

 Os catalisadores contendo molibdênio suportado sobre titânia foram 

calcinados em atmosferas distintas (nitrogênio e ar) e, de acordo com os resultados 

de DRX, ambos apresentam a fase MoO3, porém, o perfil de formação de água de 

TPR do Mo/TiA apresentou picos mais bem definidos, sendo um indicativo de que 

estas partículas se encontram em tamanhos diferenciados.  

 O catalisador Mo/C se mostrou ativo na HDO do fenol. E, com o aumento da 

temperatura de redução empregada na ativação do catalisador, a atividade do 

mesmo cresceu, comportamento inverso ao molibdênio suportado sobre titânia, 

sugerindo que, nas condições avaliadas e em altas temperaturas, há formação dos 

sítios coordenativos do MoO2, no Mo/C, enquanto que as vacâncias de oxigênio do 

MoO3, dos catalisadores Mo/TiN e Mo/TiA têm suas atividades afetadas 

negativamente. 

 A elevação da temperatura de redução faz com que a atividade da amostra 

calcinada em nitrogênio, Mo/TiN, decaia mais expressivamente do que a da amostra 

calcinada em ar, Mo/TiA, indicando que as espécies de Mo presentes no catalisador 

Mo/TiN sejam mais susceptíveis à redução. 

 Nos testes de estabilidade, o catalisador Mo/C, se mostrou mais estável, 

embora com valores de conversões inferiores aos catalisadores Mo/TiA e Mo/TiN.  
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  Contudo, independente dos catalisadores, a seletividade a benzeno se 

manteve próxima a 100 %. 
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