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RESUMO 

 

A acentuada emissão de poluentes atmosféricos derivados da queima de 

combustíveis fósseis não renováveis tem instigado a busca por fontes energéticas 

sustentáveis. Nesse sentido, destaca-se a biomassa, uma matéria prima para a obtenção 

da plataforma química 5-hidroximetilfurfural (HMF), que por sua vez, pode ser 

convertido em biocombustíveis como 2,5-dimetilfurano (DMF). Dessa forma, foi 

avaliado o efeito do suporte na reatividade de diferentes catalisadores de cobre aplicados 

na reação de hidrogenação de HMF para produção de DMF. Foram testados os sistemas 

Cu/Al2O3, Cu/Fe2O3, Cu/Fe2O3-Al2O3, Cu/Nb2O5 e Cu/Nb2O5-Al2O3 (calcinado a 623 e 

773 K), os quais foram preparados pelo método de impregnação seca com um conteúdo 

metálico de 5% em massa, calcinados, reduzidos com hidrogênio a 623 K e caracterizados 

por técnicas de DRX, TPR-H2, TPD-NH3, DRIFTS-Pyr, Titulação com N2O, MET, 

MEV, XPS, EDX e Espectroscopia Raman. As reações foram realizadas em fase líquida 

num reator batelada durante 10 horas com temperatura e pressão iguais a 423 K e 20 bar, 

respectivamente. Nota-se que a adequada proporção entre metal e sítios ácidos de Lewis 

é um importante fator para a atividade catalítica. Os catalisadores com alumina 

apresentaram a melhor performance na hidrogenação de HMF e produção de DMF. 

Cu/Al2O3, Cu/Fe2O3, Cu/Fe2O3-Al2O3, Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773 

apresentaram completa conversão de HMF em 1h de reação e um rendimento de DMF 

maior que 85%. Com exceção do catalisador Cu/Nb2O5, a produção de DMF ocorreu via 

2,5-bishidroximetilfurano (BHMF) como principal intermediário. 

 

Palavras Chaves: 5-hidroximetilfurfural; 2,5-dimetilfurano; hidrogenação; Cobre; 

Alumina. 
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ABSTRACT 

 

The sharp emission of atmospheric pollutants from the burning of non-renewable 

fossil fuels has instigated the search for sustainable energy sources. Thus, we can 

highlight biomass, which is a raw material for obtaining the chemical platform 5-

hydroxymethylfurfural (HMF), that can be converted into biofuels like 2,5-dimethylfuran 

(DMF). Therefore, the effect of the support on the reactivity of different copper catalysts 

was evaluated in the hydrogenation reaction of HMF to DMF. Cu/Al2O3, Cu/Fe2O3, 

Cu/Fe2O3-Al2O3, Cu/Nb2O5 e Cu/Nb2O5-Al2O3 (calcined at 623 and 773 K) were tested, 

which were prepared by dry impregnation method with a metal content of 5% (wt. %), 

calcined, reduced with hydrogen at 623 K and characterized by DRX, TPR-H2, TPD-NH3, 

DRIFTS-Pyr, Titration with N2O, MET, MEV, XPS, EDX and Raman Spectroscopy. The 

reactions were carried out in liquid phase in a batch reactor for 10 hours, 423 K and 20 

bar. The adequate ratio between metal and Lewis acid sites is an important factor for 

catalytic activity. The catalysts with alumina presented the best performance in HMF 

hydrogenation and DMF production. Cu/Al2O3, Cu/Fe2O3, Cu/Fe2O3-Al2O3, Cu/Nb2O5-

Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773 showed complete HMF conversion in 1 hour reaction 

and DMF yield greater than 85%. With the exception of Cu/Nb2O5, DMF production 

occurred via 2,5-bishydroxymethylfuran (BHMF) as the main intermediate. 

 

Keywords: 5-hydroxymethylfurfural; 2,5-dimethylfuran; hydrogenation; copper; 

alumina. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

A sociedade atual é extremamente dependente de fontes energéticas fósseis 

(petróleo, carvão e gás natural) para obtenção de energia, combustíveis e produtos 

químicos (MAITY, 2015). Nesse sentido, o rápido crescimento populacional, o 

progressivo aumento da demanda energética, a contínua redução das reservas fósseis e as 

mudanças climáticas decorrentes da grande emissão de gases do efeito estufa tem 

instigado a busca por fontes energéticas renováveis, como solar, eólica, geotérmica e 

biomassa (WANG et al., 2019; SERRANO-RUIZ e DUMESIC, 2011). 

A biomassa é uma fonte renovável de carbono proveniente de qualquer matéria 

orgânica disponível e conta com uma produção anual global próxima de 1.1x1011 t 

(WANG et al, 2019). A biomassa lignocelulósica, composta basicamente de celulose, 

hemicelulose e lignina, por ser a mais abundante, apresenta potencial para atender parte 

das necessidades energéticas do mundo moderno, com a obtenção de biocombustíveis, 

quanto a produção de produtos químicos, polímeros e moléculas plataformas (building 

blocks) (MAITY, 2015; VIAR et al., 2019; ZHAO et al., 2018). O adequado tratamento 

da celulose (hidrólise, desidratação e catálise ácida), componente principal da biomassa 

lignocelulósica, pode produzir o 5-hidroximetilfurfural (HMF), um importante “bulding 

block” para obtenção de produtos químicos de maior valor agregado (MAITY et al., 

2015). 

O HMF é um intermediário químico versátil entre a biomassa e a indústria 

química. Devido à sua estrutura química, composta de grupos aldeído, grupos 

hidroximetil e um anel furânico, esta molécula pode ser convertida em combustíveis e 

químicos de elevado valor, por exemplo, 2,5-dimetilfurano (DMF), 5-etoximetilfurfural 

(EMF), ácido levulínico, 2,5-dimetiltetrahidrofurano e 2-hexanol, por meio de reações de 

hidrogenação, oxigenação e esterificação (WANG et al., 2019; KONG et al., 2015; 

LOLLI et al., 2018). 

Dentre os produtos químicos derivados do HMF, o DMF se destaca no setor de 

biocombustíveis líquidos, pois apresenta elevada densidade energética (31,5 MJ/L), 

elevado número de octanagem (119), baixa volatilidade (ponto de ebulição entre 92-94 

°C) e além disso é quimicamente estável e insolúvel em água. Dessa forma, uma vez que 

todas estas propriedades são similares às da gasolina, o DMF é um biocombustível líquido 
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alternativo promissor, com potencial para aplicação no setor de transporte e aditivo 

combustível (GYNGAZOVA et al., 2017; GOYAL et al., 2016). 

Devido aos vários grupos funcionais do HMF, os produtos resultantes da sua 

hidrogenação são uma mistura de vários compostos, principalmente, aqueles de cadeia 

lateral e anel hidrogenado, o que pode resultar na queda de rendimento de DMF (WANG 

et al., 2014; NIKAGAWA et al., 2014). Dessa forma, a hidrogenação deve ser uma reação 

seletiva com os grupos aldeído e hidroxila, evitando-se a hidrogenação excessiva e 

abertura do anel furânico (WANG et al., 2014). 

Vários tipos de sistemas catalíticos têm sido estudados para a hidrogenação 

seletiva de HMF a DMF. Dentre os mais comuns, destacam-se os catalisadores metálicos, 

como Pt, Ru e Cu, e bimetálicos, como Ni-Co, Cu-Ru e Pt-Au, em que a incorporação de 

um segundo metal pode melhorar a performance catalítica e colaborar para hidrogenação 

seletiva das ligações C=O. Estudos também apontam que o suporte e a adequada 

proporção entre metal e sítios ácidos são importantes para a boa atividade catalítica no 

processo de hidrogenação do HMF para obtenção de DMF (WANG et al., 2019; GOYAL 

et al., 2016; NAKAGAWA et al., 2014). 

Catalisadores à base de Ru (monometálicos e bimetálicos) são os mais utilizados 

para catálise das reações de hidrogenação do HMF a DMF (WANG, et al., 2019b). A 

hidrogenólise de HMF com os catalisadores Ru/C e Ru/Co3O4 apresentou rendimentos de 

DMF próximos de 95% e conversão de HMF de 100%, utilizando-se o tetrahidrofurano 

(THF) como solvente e condições de temperatura e pressão de H2 iguais a 473 K, 20 bar 

e 403 K, 7 bar respectivamente (HU et al., 2014; ZU et al., 2014). Para o sistema Ru/C, 

os resultados apontam que os sítios ácidos do suporte de carbono são responsáveis, em 

parte, pelas reações laterais (esterificação), com o Ru atuando como catalisador principal, 

em que a formação de DMF ocorrei via BHMF e AMF (HU et al., 2014). 

Catalisadores de metais nobres (Ru, Pt e Pd), geralmente, apresentam bom 

desempenho catalítico na reação de hidrogenação de HMF a DMF, com elevados 

rendimentos de DMF. Contudo, o custo é um dos principais fatores que impedem sua 

aplicação em escala indústria. Logo, catalisadores de metais não nobres têm recebido 

grande atenção, devido ao menor custo, em que a partir da combinação com um segundo 

metal e/ou do ajuste das condições de reação (solvente, temperatura, pressão etc.) podem 

ser obtidos bons resultados (WANG et al., 2019b). 
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Nesse contexto, catalisadores de Ni e Cu têm sido amplamente estudados nas 

reações de hidrogenação do HMF a DMF, por apresentarem elevada atividade. Os 

sistemas de Ni, geralmente, têm maior afinidade para hidrogenação das ligações C=C, 

logo, a provável hidrogenação do anel furânico reduz a seletividade a DMF (WANG et 

al., 2019b). O catalisador Ni/Al2O3, por exemplo, apresentou conversão de HMF igual a 

100% e seletividade a DMF de 91,5%, utilizando-se 1,4-dioxano como solvente, 

temperatura de 453 K e pressão de H2 igual a 12 bar (KING et al., 2015). 

A superfície metálica do Cu apresenta maior reatividade para as ligações C=O 

(ZHU et al., 2015).  Nas reações de hidrogenação do HMF a DMF, geralmente, é 

necessário associar ao Cu um outro metal e/ou óxido, para obtenção de uma boa atividade 

catalítica (WANG et al., 2019b). Nesse sentido, suportes com acidez moderada são os 

mais indicados para esta reação, uma vez que condições de forte acidez (sítios ácidos 

Brönsted ou Lewis) podem levar à quebra da ligação C-C e catalisar reações secundárias 

(VIAR et al., 2019). As propriedades da nióbia como forte interação metal-suporte e 

mobilidade do oxigênio, a tornam uma opção para utilização como suporte ou promotor 

catalítico em diferentes reações (MENEZES et al., 2018). 

Catalisadores de metais nobres (Pt e Ru) e não nobres (Ni e Cu) suportados em 

diferentes óxidos (Al2O3, ZrO2 e TiO2) foram testados em um reator contínuo para 

hidrogenação de HMF.  Todos estes sistemas apresentaram boa atividade catalítica para 

a conversão de HMF, contudo, o catalisador Cu/ZrO2 apresentou a maior seletividade em 

DMF, provavelmente, devido ao caráter neutro do ZrO2 (IRIONDO et al., 2017). O Co 

se apresenta como um bom promotor para o catalisador de Cu, devido à sinergia entre 

estes dois metais, em  que o sistema CuCo/NGr/α-Al2O3 atingiu completa conversão de 

HMF e uma seletividade em DMF maior que 99% (20 bar H2, 453 K, THF) (GUO et al., 

2016). 

Assim, para uma efetiva síntese de DMF devem ser levados em conta a escolha 

do metal, propriedades do suporte, interações metal-suporte e as condições de reação. Os 

catalisadores de Cu se apresentam como uma alternativa menos onerosa e com menores 

impactos ao meio ambiente. O objetivo deste trabalho é avaliar catalisadores de cobre em 

suportes obtidos da combinação de óxidos de ferro e nióbia com alumina, avaliando a 

influência das diferentes propriedades resultantes na performance catalítica para 

hidrogenação de HMF. Portanto, catalisadores de cobre suportados em Al2O3, Fe2O3, 
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Fe2O3-Al2O3, Nb2O5, Nb2O5-Al2O3 (calcinado a 623 e 773 K) foram preparados e testados 

na reação de hidrogenação do HMF em DMF. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Matriz energética e mudanças climáticas 

 Desde o século XX, os combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral e gás 

natural são fundamentais para o contínuo progresso da sociedade e o acelerado 

desenvolvimento econômico. No entanto, a consequente emissão antropológica de gases 

como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido de nitrogênio (N2O) tem gerado 

o efeito estufa que, por sua vez, provoca o aquecimento global e as mudanças climáticas, 

fenômenos que ainda são potencializados pela degradação do meio ambiente (HOOK e 

TANG, 2013; XIA, et al., 2018). 

 De acordo com a International Agency Energy (2019), entre 1971 e 2017 o 

suprimento energético primário global aumentou mais de 2,5 vezes, isto é, de 5.519 Mtoe 

para 13.972 Mtoe. Nesse período, nota-se que o petróleo sofreu queda de participação de 

44% para 32%, o gás natural apresentou crescimento de 16% para 22% e as fontes 

alternativas, como nuclear, ganharam espaço. No entanto, apesar da alteração da estrutura 

energética, os combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás natural) representam 80% da 

matriz energética mundial, sendo o restante distribuído entre as fontes nuclear, 

hidroelétricas, biocombustíveis e outras, assim como podemos observar na Figura 2.1. 

 

Fonte: Adaptado de IEA (2019). 

Figura 2.1 – Matriz energética mundial. 
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Impulsionada pela economia, a demanda energética mundial de 2018 sofreu 

aumento de 2,3% em relação à 2017, valor que representa quase o dobro da taxa média 

de crescimento desde 2010. Os combustíveis fósseis respondem por cerca de 70% deste 

crescimento, enquanto que as fontes renováveis, apesar de crescerem gradativamente, 

ainda não são suficientes para atender o aumento da demanda energética mundial (IEA, 

2018). 

 Por outro lado, a matriz energética brasileira apresenta maior equilíbrio entre 

fontes renováveis (45,3%) e não renováveis (54,7%), conforme apresentado na Figura 

2.2. Este cenário está relacionado com o incremento da geração hidráulica, eólica e 

derivados da cana (biomassa) e, consequentemente, uma redução de participação do 

petróleo e derivados. O consumo energético nacional atual corresponde à 263 Mtoe e para 

2029, estima-se um crescimento de aproximadamente 30% (336 Mtoe). A produção 

industrial e o transporte de cargas e passageiros respondem por cerca de 64% do consumo 

energético do país e o restante é divido entre os setores energético (11,2%), residencial 

(9,9%), serviços (4,9%) e agropecuário (4,1%) (EPE, 2019). 

 

Fonte: Adaptado de EPE, 2019. 

Figura 2.2 – Matriz energética brasileira 2019. 

As emissões globais de CO2 em 2018 sofreram aumento de 1,7% em relação a 

2017, logo, atingiram o novo recorde de 33,1 Gt. Atualmente, dentre os principais players 
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destas emissões, se destacam China, Índia e Estados Unidos. Aproximadamente, 70% das 

emissões antropogênicas de gases do efeito estufa (CO2, CH4, N2O) possuem origem no 

setor energético. Por exemplo, a geração de energia elétrica a partir da queima do carvão 

é um dos principais contribuintes para emissão de CO2 na atmosfera, isto é, cerca de 30% 

das emissões globais. Na Figura 2.3, é apresentada a evolução das emissões de CO2 de 

acordo com suas fontes no período 1990 a 2018 (HOOK e TANG, 2013; IEA, 2018). 

 

Fonte: Adaptado de IEA, 2018. 

Figura 2.3 – Emissões globais de CO2 por fontes. 

De acordo com o Balanço Energético Nacional (EPE, 2019), as emissões 

antrópicas associadas à matriz energética brasileira atingiram em 2018 o total de 416,1 

MtCO2, em que os setores de transporte e industriais respondem por 65% deste valor. A 

taxa média de crescimento anual das emissões totais (MtCO2) é de aproximadamente 

2,0% e em 2027 estima-se que as emissões de CO2 brasileiras atingirão 513 MtCO2, 

conforme apresentado na Figura 2.4. Contudo, para gerar uma unidade de produto, a 

emissão de CO2 pela economia brasileira, tanto na produção quanto consumo de energia, 

é 17% inferior à economia europeia, 48% inferior à economia americana e 68% inferior 

à economia chinesa. 
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Fonte: Adaptado de EPE, 2019. 

Figura 2.4 – Evolução das emissões brasileiras de CO2. 

No período pré-industrial, a concentração global anual de CO2 na atmosfera estava 

entre 180 a 280 ppm, porém, diante do progressivo aumento da demanda por energia, este 

valor saltou para 407 ppm em 2018. Estima-se para 2040 uma emissão de 35,9 Gt de CO2, 

consequentemente, as variações climáticas na Terra tornam-se expressivas, levando a 

alterações de temperatura, regimes de precipitações, sistemas hídricos, ecossistemas e 

qualidade de vida. Por exemplo, ao longo do século XX a temperatura superficial terrestre 

sofreu elevação de 1°C, aproximadamente. Podemos notar na Figura 2.5 as drásticas 

alterações de temperatura e regime de precipitação projetadas para 2100 (IPCC, 2014; 

EL-SHARKAWY, 2014).  

A produção energética é imprescindível para o desenvolvimento socioeconômico, 

no entanto, é o fator dominante nas emissões de gases do efeito estufa. Nesse contexto, 

as alterações climáticas potencializadas pelas ações humanas possuem uma relação 

intrínseca com três parâmetros: energia, economia e meio ambiente. É preciso atentar-se 

sobre como será realizado e/ou mantido o suprimento energético a partir de fontes fósseis 

perante o progressivo crescimento econômico, a limitação das reservas fósseis e o 

aumento da demanda por energia, levando em conta, por exemplo, investimentos, 

reservas e tecnologia necessários (HOOK e TANG, 2013). 
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Fonte: Adaptado de IPCC, 2016. 

Figura 2.5 – Projeção das alterações globais de temperatura e precipitação. 

Este impasse é um dos principais desafios do século XXI e tem provocado o 

desenvolvimento de fontes energéticas alternativas às fósseis. Conforme podemos 

observar na Figura 2.6, levando em conta as políticas e medidas ambientais 

governamentais já implementadas e anunciadas, estima-se que em 2040 as fontes 

renováveis irão representar 25% da matriz energética global e as fontes fósseis ainda serão 

primordiais, isto é, com 75% de participação. (IEA - World Energy Outlook, 2019; 

SERRANORUIZ et al., 2011).  

A transição energética exige: um desenvolvimento das fontes de energia 

alternativa capaz de suprir o déficit de energia gerado pelo declínio dos hidrocarbonetos; 

aumento do retorno financeiro sobre os investimentos em energia; e uma preparação 

sociopolítica (HOOK e TANG, 2013). De acordo com a International Energy Agency 

(2018), as energias renováveis apresentaram crescimento de 4% em 2018 e respondem 

por cerca de 25% do aumento da demanda global de energia. As fontes solar, hídrica e 

eólica contribuíram com 1/3 deste crescimento e o restante foi atendido pela bioenergia, 

em que o setor de energia elétrica liderou tal crescimento, com aumento de quase 450 

TWh, quantidade equivalente a toda demanda de eletricidade do Brasil. 
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Fonte: Adaptado de IEA, 2019. 

Figura 2.6 – Demanda mundial por energia primária por fonte produtiva. 

 Para alcançar as metas climáticas de longo prazo, visando a redução das emissões 

de gases do efeito estufa e garantia de acesso a fontes de energia não convencionais, a 

parcela de renováveis na matriz de energia elétrica necessita se elevar de 45%, 

atualmente, para 70% em 2040. Na geração de calor, os renováveis necessitam subir de 

10%, hoje, para 25% em 2040, enquanto no setor de transportes, de 3,5% para 19%. 

Atualmente, a bioenergia é a maior fonte de energia renovável, com potencial para 

aplicação nos setores industrial, transporte e construção civil, além de mitigar as emissões 

de gases do efeito estufa (IEA, 2018; SERRANORUIZ et al., 2011). 

 Assim como podemos observar na Figura 2.7 os desafios do setor de biomassa 

estão atrelados aos fatores geração de energia e biomassa como fonte. A geração de 

energia se associa às diferentes rotas de conversão da biomassa para produção de 

combustíveis e eletricidade e exige o desenvolvimento de projetos de acordo com a 

realidade econômica, social e operacional de cada região, garantindo a sustentabilidade. 

Por outro lado, a utilização da biomassa como fonte está relacionada com a agricultura e 

gerenciamento de resíduos, em que se deve levar em conta tanto a competitividade gerada 

para o uso do solo (produção de alimentos, combustíveis e fibras), influenciada pelo 

crescimento populacional, quanto a transformação da biomassa em uma commoditie 

global (PUIGJANER, PÉREZ-FORTES e LAÍNEZ-AGUIRRE, 2015). 
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Fonte: Adaptado de PUIGJANER, PÉREZ-FORTES e LAÍNEZ-AGUIRRE, 2015. 

Figura 2.7 – Áreas relacionadas à bioenergia. 

Nesse sentido, a biomassa se apresenta como a única fonte orgânica de carbono 

comparável com as fontes fósseis, como petróleo, para a produção de energia, 

combustíveis e produtos químicos. No entanto, se devem concentrar esforços para 

ultrapassar as barreiras tecnológicas, econômicas e sociais e, então, tornar esta proposta 

em uma realidade (IEA, 2018; SERRANORUIZ et al., 2011). 

2.2 Biomassa e seus potenciais derivados 

 A matéria orgânica denominada biomassa contém energia química armazenada e 

pode ser classificada quanto à origem em três grupos: primário, secundário e terciário. A 

categoria primária contempla a biomassa disponível em campo (plantas) e necessita ser 

coletada (madeira), a secundária está relacionada com a matéria originada após 

processamento da matéria orgânica (agricultura), e a terciária se associa à rejeitos da 

utilização da biomassa (resíduos municipais e industriais). Na Figura 2.8 são apresentadas 

as categorias de classificação da biomassa e suas respectivas fontes e matérias primas 

(HOOGWIJK et al., 2003). 

Cada tipo de biomassa está associado a características físico-químicas específicas. 

Por exemplo, alguns resíduos apresentam elevado teor de umidade (60 – 70%), como lodo 

e aqueles resultantes do processamento de alimentos, outros podem apresentar 

contaminação por metais pesados ou elevados teores de cloro e enxofre. Então, as 

diferentes propriedades da biomassa exigem a aplicação e desenvolvimento de variadas 

tecnologias de conversão para produção de energia (FAAIJ, 2006). 
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Fonte: Adaptado de HOOGWIJK et al., 2003 

Figura 2.8 – Categorias e classificações da biomassa. 

A biomassa originada de resíduos vegetais, denominada lignocelulósica, é uma 

fonte de energia renovável abundante (2 x 1011 t/ano), de baixo custo e com potencial 

energético de 50 – 55 EJ/ano (HENRICH, et al. 2015). Ela é produzida através do 

processo de fotossíntese, em que a energia solar converte a água e CO2 em matéria 

orgânica. Consequentemente, a energia gerada a partir da combustão da biomassa não 

contribui para a adição de dióxido de carbono na atmosfera. Nesse sentido, a biomassa se 

caracteriza como uma fonte de carbono (neutro) potencial para obtenção de energia 

(elétrica e térmica) e de combustíveis (DHYANI e BHASKAR, 2018; TOKLU, 2017). 

 A biomassa lignocelulósica é composta, basicamente, de celulose, hemicelulose e 

lignina. Estes componentes são polímeros naturais de cadeia longa e suas proporções na 

matéria orgânica são um importante fator para a eficiência dos processos de conversão. 

A celulose, presente nas paredes celulares, é o polímero orgânico mais abundante, 

formada por unidades repetidas de D-glicose (piranose) que garantem propriedades de 

rigidez e estabilidade química. A hemicelulose envolve as fibras de celulose e se 

apresenta como uma conexão entre celulose e lignina. A hemicelulose é um grupo 

heterogêneo de polissacarídeos ramificados e apresenta característica amorfa, sendo 



28 

 

facilmente hidrolisada por ácidos ou bases. A lignina é um polímero de fenol aromático 

tridimensional e reticulado que está presente na camada externa das fibras, garantindo 

rigidez estrutural. Na figura 2.9 é apresentada a composição da biomassa lignocelulósica 

assim como as estruturas químicas dos componentes (DHYANI e BHASKAR, 2018; 

HAN, et al., 2014). 

 

Fonte: Adaptado de RAMUSSEN et al., 2014; ESPOSITO e ANTONIETTI, 2015. 

Figura 2.9 – Composição da biomassa. 

As refinarias são tradicionalmente conhecidas por converter o óleo de origem 

fóssil com baixo teor de oxigênio em produtos de maior valor agregado, otimizando os 

processos para aproveitamento de cada fração do óleo cru. Paralelamente, as 

biorrefinarias utilizam a biomassa, composta de moléculas oxigenadas, como matéria 

prima para o processamento e obtenção de químicos. Uma vez que a biomassa, 

geralmente, é sólida (rejeitos orgânicos, madeira), heterogênea e composta por 

polissacarídeos e aromáticos (lignina), o processo inicial das biorrefinarias consiste em 

transformar este material sólido em líquidos processáveis. Estas caraterísticas da 

lignocelulose levam à formação de uma mistura de compostos na sua desconstrução, logo, 

a utilização de tecnologias seletivas é essencial para redução dos custos de separação e/ou 

purificação dos constituintes (ESPOSITO e ANTONIETTI, 2015). 
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O método solvotérmico é um pré-tratamento convencional para a biomassa 

lignocelulósica que consiste na utilização de solventes em elevadas temperaturas para 

separação das frações de carboidrato e lignina, gerando duas correntes de produtos para 

processamento. De acordo com Esposito e Antonietti (2015), os métodos de pré-

tratamentos mais recentes promovem, concomitantemente, a desconstrução dos 

polissacarídeos e a despolimerização parcial da lignina. Os autores definem os processos 

não degradativos como aqueles que promovem a separação da celulose, hemicelulose e 

lignina na forma de substâncias parcialmente despolimerizadas por meio de condições 

brandas de dissolução com solventes orgânicos ou água. Enquanto isso, nos processos 

degradativos é gerada uma mistura de produtos, como carboidratos despolimerizados 

(parcialmente ou totalmente), lignina e plataformas químicas por meio de extensas 

reações catalíticas de clivagem e hidrólise. 

Nesse sentido, as biorrefinarias integram diferentes tecnologias para a produção 

de calor, eletricidade, combustíveis e produtos químicos a partir da biomassa. Conforme 

apresentado na Figura 2.10 os processos termoquímicos (combustão, gaseificação e 

pirólise) são utilizados na obtenção de calor e/ou energia, enquanto os processos 

bioquímicos (fermentação, digestão e hidrólise) e físico-químicos (extração) são 

aplicados na produção de combustíveis e produtos químicos de maior valor agregado. A 

seleção do processo a ser utilizado está relacionada com a composição e quantidade de 

biomassa disponível, assim como o produto final desejado, as condições ambientais e 

econômicas (FAAIJ, 2006; PUIGJANER, PÉREZ-FORTES e LAÍNEZ-AGUIRRE, 

2015). 

Gás de síntese e bio-óleo são exemplos de produtos obtidos a partir da biomassa 

lignocelulósica por meio dos processos de gaseificação e pirólise, respectivamente. Neste 

primeiro processo a biomassa é completamente decomposta em H2 e CO/CO2, que podem 

ser aplicados na produção de combustíveis e produtos químicos. No segundo caso, o bio-

óleo produzido é um que apresenta baixa capacidade energética, em virtude da sua 

composição (água, compostos oxigenados e ácidos). Porém, a separação e purificação de 

alguns de seus compostos é a chave pra obtenção de produtos químicos de maior valor 

agregado. Assim, diante da composição deste tipo de biomassa (celulose, hemicelulose e 

lignina), a separação de cada um dos seus componentes e o posterior tratamento para 
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obtenção de building blocks1 é uma alternativa promissora (ALONSO, WETTSTEIN e 

DUMESIC, 2012). 

 

Fonte: Adaptado de PUIGJANER, PÉREZ-FORTES e LAÍNEZ-AGUIRRE, 2015. 

Figura 2.10 – Processos de conversão da biomassa. 

Através do processo de hidrólise, é possível promover a separação da lignina e a 

despolimerização da estrutura estável da celulose (principal componente da biomassa 

lignocelulósica) e transformá-la em glicose. Este último composto, devido à abundante 

presença de grupos funcionais (aldeídos e álcoois), é a chave para a obtenção de versáteis 

plataformas químicas e biocombustíveis líquidos a partir dos processos como 

isomerização/desidratação, condensação aldólica, hidrogenação e oxigenação (DE, 

SAHA e LUQUE, 2015; DENG, ZHANG e WANG, 2014; EMINOV et al., 2016; GUO 

et al., 2017). 

 A hidrólise da celulose, geralmente, é catalisada por ácidos de Bronsted e se 

sugere que este processo ocorre por meio da protonação do oxigênio glicosídico na 

celulose seguida pelo rompimento da ligação glicosídica. O acesso dos sítios ácidos ativos 

do catalisador à ligação glicosídica em solução aquosa é dificultado pelas muitas ligações 

de hidrogênio presentes na celulose, portanto, é necessário um pré-tratamento da 

                                                 
1 Moléculas com grupos funcionais reativos e que são base para obtenção de produtos químicos secundários. 
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biomassa lignocelulósica e condições de reação mais severas, como elevadas 

concentrações de ácidos (DENG, ZHANG e WANG, 2014; RINALDI e SCHÜTH, 

2009). 

Comumente, utilizam-se ácidos minerais (H2SO4 e HCl) e orgânicos 

(carboxílicos) para a hidrólise da celulose.  O uso de ácidos fortes, como o ácido sulfúrico, 

acelera o processo, eleva a formação de monômeros e, consequentemente, aumenta a 

desidratação dos açúcares monoméricos em HMF. Porém, devido à baixa seletividade e 

elevada corrosão, ácidos diluídos têm sido utilizados, visando um maior controle no 

processo de hidrólise (ZHAO et al., 2006; TORGET et al., 2000). 

A isomerização da glicose dá origem a frutose, um intermediário chave no 

processo de conversão da biomassa em combustíveis e produtos químicos. Esta reação 

ocorre com a transferência de hidrogênio da posição C-2 para C-1 e da posição O-2 para 

O-1, através da transferência de prótons ou por deslocamento de hidreto intramolecular. 

Comumente, são utilizados catalisadores ácidos de Lewis ou bases de Bronsted, 

entretanto, estes últimos proporcionam menores rendimentos de frutose diante da 

instabilidade dos monossacarídeos (hexoses) em meio alcalino e devido às reações 

laterais (Liu, et al. 2013; Pagán-Torreset al., 2012 e Román-Leshkov et al., 2010). 

Estudos apontam que os ácidos de Lewis induzem a reação de isomerização da 

glicose, em que a seletividade de frutose é aprimorada com o aumento da concentração 

de sítios ácidos do catalisador, assim como evidenciado por Weingarten e colaboradores 

(2013), ao avaliarem a obtenção de ácido levulínico a partir da glicose utilizando 

catalisadores de fosfato suportados em metais (IV). Similarmente, catalisadores ácidos de 

Lewis em líquidos iônicos apresentam bom desempenho em reações de isomerização da 

glicose e posterior desidratação da frutose, por exemplo, Zhao e colaboradores (2007) 

obtiveram rendimento de ~70% de HMF (produto da desidratação da frutose) utilizando 

o catalisador CrCl2 em cloreto de 1-etil-3-metil-imidazólio. 

Algumas rotas de isomerização com ácidos de Lewis mais sofisticadas também 

têm sido estudadas. Por exemplo, Bermejo-Deval e colaboradores (2012) avaliaram a 

isomerização de glicose com catalisadores de zeólita hidrofóbica, contendo centros ácidos 

de Lewis (Sn ou Ti), e identificaram que os sítios ácidos promovem a abertura do anel 

das frações de glicose na zeólita e, posteriormente, ocorre a isomerização para a forma 

acíclica da frutose seguido do fechamento do anel. Foram observadas conversões acima 
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de 45% em massa e o catalisador de zeólita se mostrou apto para atuar em condições de 

elevada temperatura e acidez.  

A isomerização da glicose também pode ser catalisada com enzimas (xilose 

isomerase), porém, apesar de este método ser altamente seletivo e proporcionar 

rendimentos de frutose acima de 50% ele apresenta algumas desvantagens que elevam 

seu custo, por exemplo, necessidade de soluções tampão para manutenção do pH, 

rigorosos controles de temperatura e purificação e substituição periódica da enzima 

devido à sua desativação (Román-Leshkov et al., 2010). 

Conforme apresentado na Figura 2.11, o 5-hidroximetilfurfural (HMF), o ácido 

levulínico e o ácido lático são building blocks originados diretamente da celulose sem a 

necessidade de utilização de H2 ou O2. O HMF pode ser obtido a partir da isomerização 

da glicose e posterior desidratação da frutose, empregando-se catalisadores ácidos de 

Lewis e Bronsted ou enzimas biológicas. Por outro lado, o ácido levulínico pode resultar 

de uma reidratação do HMF e a formação do ácido lático ocorre a partir de reações retro-

aldólicas da frutose originada da glicose e posterior isomerização dos intermediários C3, 

dihidroxiacetona e gliceraldeído (DENG, ZHANG e WANG, 2014; RACKEMAN e 

DOHERTY, 2011). 

 

Fonte: Adaptado de DENG, ZHANG e WANG, 2014. 

Figura 2.11 – Transformação da celulose em intermediários químicos. 
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 De acordo com a literatura científica, a reação de desidratação dos carboidratos é 

acompanhada por uma série de reações laterais que influenciam diretamente a eficiência 

do processo. Então, ela tem sido avaliada a partir de uma variedade de sistemas catalíticos 

como ácidos minerais e orgânicos, sais ou catalisadores sólidos (resinas de troca iônica e 

zeólitas) e sob diferentes solventes, por exemplo, água, solventes orgânicos (DMSO), 

líquidos iônicos e misturas (água, metanol, acetona ou ácido acético) (DASHTBAN, 

GILBERT e FATEHI, 2014; ZHAO et al., 2006; TORGET et al., 2000; LIU et al., 2013; 

EMINOV et al., 2016; TIAN, TONG e XUE, 2013; ROMAN-LEHKOV, CHHEDA e 

DUMESIC, 2006). 

Os processos de desidratação da glicose em meio aquoso são positivos do ponto 

de vista ambiental, mas favorecem a reação de reidratação do HMF quando comparados 

aos meios não aquosos. Nesse sentido, solventes orgânicos como DMSO promovem 

maiores rendimentos de HMF, contudo, sua aplicação em larga escala é dificultada pela 

complexidade de separação dos produtos. Diante disso, os sistemas mistos surgem como 

uma alternativa, em que há a introdução de um solvente imiscível em água originando um 

sistema reacional bifásico (ZAKREWASKA e LUKASIK, 2011). 

Nestes sistemas bifásicos, conforme apresentado na Figura 2.12, a reação de 

desidratação ocorre em fase aquosa, na qual se concentram os produtos de reações laterais 

(ácido levulínico e ácido fórmico) e a fase orgânica promove a contínua extração do HMF, 

aumentando a sua seletividade. Contudo, a grande quantidade de solvente orgânico 

exigido para purificação do HMF diluído e o consequente gasto energético tem levado a 

avaliação de soluções alternativas, como condições supercríticas em sistemas mistos 

(água e solventes orgânicos com baixo ponto de ebulição) e líquidos iônicos. Por 

exemplo, o sistema composto por líquido iônico, solvente THF e catalisador (cloreto de 

tungstênio VI) apresentou rendimento de 72% em HMF (ZAKREWASKA e LUKASIK, 

2011; ZHANG e colaboradores, 2009 apud ZAKREWASKA e LUKASIK, 2011) 
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Fonte: Adaptado de ZAKREWASKA e LUKASIK, 2011. 

Figura 2.12 – Obtenção de HMF via sistema bifásico. 

Rotas de conversão da biomassa em plataformas químicas, como HMF, ainda 

necessitam de desenvolvimento para atingirem os ideais de baixo custo, elevado 

rendimento e eficiência, uma vez que os sistemas catalíticos (ácidos minerais e/ou 

enzimas), geralmente, apresentam baixa recuperação, elevado custo e são aplicáveis em 

condições restritas. Nesse contexto, a transformação química direta, efetiva e seletiva da 

celulose em monossacarídeos simples, como glicose, e consequentemente, em produtos 

químicos de maior valor agregado, ainda é um desafio, em que se buscam alternativas 

viáveis tanto economicamente quanto ambientalmente.  

2.3 O HMF e o DMF – Moléculas promissoras 

O HMF destaca-se como uma importante plataforma química derivada de 

processos degradativos aplicados na biomassa (despolimerização de carboidratos e 

lignina). A estrutura química do HMF consiste em um anel furânico e nos grupos 

funcionais álcool e aldeído, o que caracteriza sua multifuncionalidade e elevada 

reatividade. Portanto, isto permite sua transformação por meio de processos catalíticos 

em derivados furânicos (2,5-dissubstituidos) para aplicação na indústria de polímeros, 

farmacêutica e solventes ou em aditivos de combustíveis e biocombustíveis a partir da 

desoxigenação (ESPOSITO e ANTONIETTI, 2015). 
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Este building block pode ser obtido com bons rendimentos diretamente da frutose, 

proveniente do amido e inulina (processos enzimáticos). Contudo, devido ao elevado 

custo da frutose, se tem utilizado como matéria prima a celulose presente na biomassa. 

Este processo alternativo consiste na hidrólise da celulose para obtenção de glicose, 

isomerização da glicose para geração da frutose e produção do HMF via desidratação da 

frutose. Na Figura 2.13 é apresentada esta rota de produção do HMF e seus principais 

derivados, assim como suas potenciais aplicações industriais (DENG, ZHANG e WANG, 

2014; ROSATELA et al., 2011). 

Os processos de transformação catalítica do HMF envolvem reações de 

hidrogenação e oxidação, principalmente, e de esterificação, condensação aldólica e 

reidratação. A oxidação do HMF pode ocorrer tanto em sua funcionalidade de álcool 

quanto de aldeído gerando espécies ácidas com aplicações industriais, por exemplo, o 

ácido 2,5-furanodicarboxílico (FDA). Este ácido dicarboxílico se apresenta como um 

potencial substituto para o ácido tereftálico, substância utilizada para a fabricação do 

polímero polietileno tereftalato (PET), amplamente utilizado na fabricação de 

embalagens. Comumente, a oxidação do HMF é promovida com bons resultados 

mediante catalisadores de metais nobres (Pt, Pd e Au), contudo, a utilização de 

catalisadores bimetálicos tem apresentado resultados melhores. (ALONSO, 

WETTSTEIN e DUMESIC, 2012; ESPOSITO e ANTONIETTI, 2015). 

O HMF, furfural e seus derivados são moléculas intermediárias com elevado teor 

de oxigênio, reatividade, solubilidade em água, ponto de ebulição e baixa densidade 

energética. Logo, a hidrogenação é uma reação crucial para a transformação destas 

moléculas em biocombustíveis e/ou aditivos como 2,5-dimetilfurano (DMF), 2-

metiltetrahidrofurano e 2-metilfurano, ou em dióis precursores para a produção de 

polímeros, como 2,5-bishidroximetilfurano (BHMF) e 2,5-dihidroxitetrahidrofurano 

(DHMTHF). A hidrogenação do HMF ocorre a partir da redução dos grupos hidroxila e 

formil com catalisadores metálicos suportados e solventes orgânicos (CLIMENT, 

CORMA e IBORRA, 2014). 
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Fonte: Adaptado de Lopes et al., 2017; Subbiah et al., 2013 e Rosatella et al., 2011. 

Figura 2.13 – O HMF e seus derivados. 

 Dentre os derivados furânicos o DMF é o mais atrativo devido à sua similaridade 

com a gasolina e por ter uma origem de fontes renováveis. O DMF apresenta uma 

densidade energética de 31,5 MJ/L, valor equiparável ao da gasolina (32,2 MJ/L) e 40% 

maior que o do etanol (23 MJ/L), assim como apresenta menor volatilidade (P.E. 92–94 

°C) em relação ao etanol (P.E. 78,4 °C). Esta molécula possui elevado número de 

octanagem (119), o que permite altas taxas de compressão do motor e economia de 

combustível, paralelamente, por ser insolúvel em água, pode ser utilizada para blendings 

de combustíveis e, ao contrário do etanol, não sofre contaminação por absorção de água 

atmosférica (SHUKLA et al., 2015; CLIMENT, CORMA e IBORRA, 2014; ZHONG et 

al., 2010). 

 Na Tabela 1 é apresentada a comparação entre as propriedades do DMF, Gasolina 

e Etanol. As excelentes propriedades físico-químicas do DMF o potencializam como um 

biocombustível aplicável no setor de transportes, assim como para a produção de p-xileno 

por meio da reação de Diels-Alder com etileno. Por outro lado, em relação ao risco à 

saúde humana e meio ambiente, apesar de não ser considerado mutagênico, o DMF 

apresenta toxicidade aquática leve à moderada e possíveis intermediários de combustão 

nocivos à saúde, por exemplo, benzeno e 1,3-butadieno. Dessa forma, a efetiva adoção 

do DMF na matriz energética, principalmente, no setor de transportes, exige esforços para 
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caracterização do perfil de combustão, performance em motores e previsão dos poluentes 

atmosféricos decorrentes do processo de queima (SHUKLA et al., 2015; CLIMENT, 

CORMA e IBORRA, 2014; ZHONG et al., 2010). 

Tabela 1.1 – Propriedades dos combustíveis. 

Fonte: Adaptado de HU, LIN e LIU, 2014; ZHONG et al., 2010. 

Nesse contexto, ZHONG e colaboradores (2007) realizaram estudos sobre a 

utilização do DMF como biocombustível em um motor de injeção direta de gasolina 

(cilindro único e ignição por faísca) para avaliação das características de combustão e 

emissão de poluentes, comparando os resultados com a performance do etanol e gasolina. 

Os testes foram conduzidos com uma temperatura de entrada de ar próxima de 25 °C e 

taxa ar/combustível de 1,0. A coleta de dados se deu sob velocidade de rotação constante 

do motor (1500 rpm) e se iniciou quando a temperatura do líquido de arrefecimento e do 

lubrificante atingiram, 85 e 95°C, respectivamente. Os autores observaram que o etanol 

apresentou a maior taxa de consumo de combustível (cerca de 33% maior que a da 

gasolina) enquanto que as taxas de consumo do DMF e gasolina foram bem similares, 

sendo que tais resultados estão em concordância com os respectivos valores de densidade 

energética. 

 Os tempos de combustão do DMF e gasolina foram semelhantes e inferiores ao 

do etanol. A combustão do DMF apresentou uma rápida propagação de chama e, 

consequentemente, maior propagação de calor em relação à gasolina, tornando-o um 

biocombustível compatível com condições operacionais de motor otimizadas. A 

eficiência volumétrica do DMF foi similar à da gasolina e superior à do etanol, indicando 

uma maior geração de energia e potência, em que tal fato está associado ao menor valor 

Propriedades DMF Gasolina Etanol 

Fórmula molecular C6H8O C4‒C12 C2H6O 

Massa molecular 96,13 100-105 46,07 

Densidade (Kg/m3, 20 °C) 889,7 744,6 790,9 

Densidade relativa a vapor 3,31 3‒4 1,59 

Calor latente de vaporização (KJ/mol, 20 °C) 31,91 38,51 43,25 

Densidade energética (MJ/L) 31,5 35 23 

Ponto de ebulição (101 KPa) 92‒94 96,3 78,4 

Solubilidade em água (mg/mL, 25 °C) Insolúvel, ≤ 1,47 Insolúvel Solúvel, ≥100 

Número de octanagem 119 95,8 110 

Temperatura de autoignição (°C) 285,5 257 423 

Teor de Oxigênio (%) 16,67 34,78 0 

Estequiometria Ar/Combustível 10,78 8,95 14,56 
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calorífico do etanol. Do ponto de vista ambiental, as emissões de monóxido de carbono 

(CO), hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio (NOx) foram similares para DMF e 

gasolina, que foram menores para o etanol, uma vez que este último apresenta combustão 

mais completa.  

 Schukla e colaboradores (2015) avaliaram a performance do blend 5% (v/v) de 

DMF com gasolina (DMF5G) em um motor de ignição por centelha, em que os resultados 

foram comparados com o desempenho da gasolina e do blend 10% (v/v) de etanol com 

gasolina (E10G). A gasolina, uma vez que apresenta a maior densidade energética, 

apresentou a maior potência (~ 2000 W), seguida pelo DMF5G (~ 1875 W) e E10G (1700 

W). O consumo específico de combustível foi similar entre os combustíveis, contudo, em 

situações de máxima carga do motor (ar/combustível), o DMF5G apresentou maior 

eficiência, diante da melhor oxidação e combustão do DMF em temperaturas maiores. As 

emissões de CO e hidrocarbonetos reduziram drasticamente (~ 40%) para o DMF5G em 

relação à gasolina, assim como em cargas mais baixas do motor, as emissões de NO foram 

mais baixas para o DMF5G e etanol em relação à gasolina. 

 Portanto, a utilização do DMF tanto como combustível quanto como em 

blendings2 com gasolina apresenta bons resultados de performance em motores de 

combustão e redução das emissões de gases contribuintes para o efeito estufa. Contudo, 

previamente à sua utilização como combustível alternativo, devem ser aprimorados tanto 

a sua síntese, diante das dificuldades de seletividade da transformação de HMF em DMF, 

quanto à compatibilidade com materiais e toxicidade. 

2.4 Hidrogenação de HMF a DMF – Sistemas catalíticos 

 Conforme já mencionado, os grupos funcionais componentes do HMF (aldeído, 

hidroxila e anel furânico) o tornam bastante reativo. Consequentemente, a seletividade é 

um dos principais desafios na hidrogenação do HMF para obtenção do DMF, visto que a 

multiplicidade de produtos resultantes, principalmente os de anel hidrogenado e cadeia 

lateral, resulta na redução de rendimento de DMF e em maiores custos de separação e 

purificação. Além disso, uma vez que as plataformas químicas derivadas da biomassa são 

moléculas oxigenadas, a remoção do oxigênio é necessária para maximização da relação 

                                                 
2 Mistura de produtos químicos. 
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H/C e geração de hidrocarbonetos combustíveis (DE, SAHA e LUQUE, 2015; HU et al., 

2014). 

 A hidrogenação do HMF em DMF deve ocorrer seletivamente nos grupos 

funcionais aldeído e hidroxila, evitando a reação no anel furânico. Em outras palavras, é 

necessário ocorrer hidrogenação da carbonila (C=O) e posterior hidrogenação da ligação 

C‒O mantendo-se as ligações C=C do anel furânico. Do ponto de vista termodinâmico, a 

hidrogenação das ligações C=C ocorre mais facilmente em relação às ligações C=O, visto 

que as energias de ligação correspondem a 615 KJ·mol-1 e 715 KJ·mol-1, respectivamente. 

Porém, a depender do sistema catalítico utilizado, a geometria de adsorção do HMF sobre 

o metal pode reduzir a reatividade das ligações C=C e favorecer a hidrogenação da 

carbonila (GUO et al., 2016; HU et al., 2014; NOLER e LIN, 1984). 

 De acordo com Hu e colaboradores (2014), independente do sistema catalítico 

aplicado, a hidrogenação do HMF em DMF segue três etapas caraterísticas: hidrogenação 

dos grupos C2-aldeído e C2-hidroxila em HMF e 5-metilfurfural (MF), respectivamente; 

posterior transformação do BHMF e MF no intermediário álcool 5-metilfurfuril (MFA); 

e, finalmente, hidrogenação do MFA em DMF. O uso de condições de reação apropriadas 

e sistemas catalíticos seletivos são essenciais para uma transformação controlada dos 

biopolímeros e desoxigenação das moléculas resultantes, evitando a formação de 

produtos laterais, como álcool furfurilico (FA), 2,5-dihidroximetiltetrahidrofurano 

(DHMTHF), Álcool 5-metiltetrahidrofurano (MTHFA), 2,5-dimetiltetrahidrofurano 

(DMTHF), 2,5-hexanediona (HDN) e 2-hexanol. Na Figura 2.14 são apresentadas as 

etapas de hidrogenação do HMF e possíveis produtos. 
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Fonte: Adaptado de HU, et al., 2014. 

Figura 2.14 – Etapas características da hidrogenação do HMF. 

As reações de hidrogenação promovem a saturação das ligações entre carbonos, 

duplas (C=C) ou triplas (C≡C), assim como das ligações entre carbono e oxigênio (C=O), 

aumentando, consequentemente, a porção de hidrogênio na molécula. Estas reações 

ocorrem na superfície do metal catalisador, a qual propicia a formação de espécies ativas 

de hidrogênio que atacam tais ligações insaturadas do substrato adsorvido na superfície 

catalítica. Geralmente, os metais paládio (Pd), platina (Pt), níquel (Ni) e rutênio (Ru) são 

aplicados como catalisadores para hidrogenação do HMF em DMF, sob condições 

próximas de 150 °C e 5-60 bar, em que a seletividade dos produtos está relacionada com 

o solvente, pressão parcial de H2, temperatura e natureza do catalisador. Na Figura 2.15 

são apresentadas as reações de hidrogenação de alcenos e aldeídos (ALONSO, 

WETTSTEIN e DUMESIC, 2012; NAKAGAWA, TAMURA e TOMISHIGE, 2013). 

 

Figura 2.15 – Hidrogenação de alcenos (a) e aldeídos (b). 

 De acordo com Alonso, Wettstein e Dumesic (2012) o uso de catalisadores 

bimetálicos tem sido uma estratégia para aumentar a atividade catalítica e melhorar tanto 

a seletividade quanto a estabilidade. Nesse sentido, a performance do catalisador pode ser 
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aprimorada a partir das complexas interações metálicas geradas (metal-metal e metal-

suporte), em que podemos destacar os seguintes efeitos: 

a) geométrico: alteração da geometria dos sítios ativos do metal catalítico ativo; 

b) eletrônico: alteração das propriedades eletrônicas dos sítios ativos através de 

transferência de elétrons entre metais ou efeitos ligantes; 

c) estabilizante: melhoria na estabilidade do metal catalítico a partir da inibição 

dos processos de sinterização e da formação de depósitos carbonáceos; 

d) sinérgico: ambas as espécies metálicas participam da reação de formação de 

intermediários químicos e estados de transição; 

e) bifuncional: diferentes mecanismos de reação são desempenhados por cada 

espécie metálica, por exemplo, um metal catalisa as reações de hidrogenação 

enquanto outro a hidrogenólise das ligações C‒O. 

Estudos indicam que os metais Pd e Pt apresentam grande afinidade pelas ligações 

duplas C=C. O HMF se adsorve com o anel furânico paralelo à superfície metálica destes 

metais. Neste caso, a ligação C=O também se orienta paralelamente à superfície do metal 

e, portanto, a hidrogenação do carbono insaturado α e β do aldeído se torna relativamente 

mais fácil em comparação com o anel furânico. Por outro lado, as superfícies metálicas 

do cobre apresentam baixa afinidade pelas ligações C=C e a adsorção de aldeídos α e β 

insaturados na superfície do Cu tende a ocorrer por meio do átomo de oxigênio da ligação 

C=O, consequentemente, a hidrogenação das ligações C=O é mais fácil (NAKAGAWA, 

TAMURA e TOMISHIGE, 2013).  

Mitra, Zhou e Rauchfuss (2015) investigaram a hidrogenação do HMF utilizando 

o catalisador de Paládio suportado em Carbono (Pd/C) na presença de 0,05 mmol de 

HMF, 2 bar de H2, 5 mL de dioxano, 120°C e 15 horas de tempo reacional. Os autores 

avaliaram a utilização de ácidos fracos (ácido fórmico e acético) como aditivos e 

encontraram uma conversão de HMF maior que 95% e uma seletividade em DMF 

correspondente a 85%. Tais resultados estão relacionados com a atuação destes aditivos, 

os quais atuam como fonte de hidrogênio e inibem a descarboxilação e abertura do anel 

furânico, em que o BHMF é o intermediário de reação. 

Hu e equipe (2014) avaliaram a hidrogenação do HMF em DMF com diferentes 

catalisadores monometálicos suportados em Carbono (Pd/C, Pt/C, Rh/C e Ru/C) em um 

reator batelada tipo Parr (50 mL) sob as seguintes condições: 180°C; 20 bar de H2; 500 
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rpm; 20 mL de solvente THF; 2 horas de tempo reacional; 5% em massa do metal 

(reduzido com H2) e 2,5% em massa de HMF. Os sistemas Pd/C, Pt/C e Rh/C 

apresentaram conversões de HMF correspondentes a 69,8, 50,9 e 47,3% respectivamente, 

e baixos rendimentos de DMF, isto é, 9,5, 16,2 e 9,4% respectivamente. No entanto, o 

catalisador Ru/C apresentou o melhor desempenho, com 80,6% de conversão de HMF e 

90,7% de rendimento em DMF, em que a reação seguiu por meio do ataque do sítio ativo 

Ru‒H aos grupos hidroxila e aldeído do HMF, formando o BHMF e MF, respectivamente, 

e posterior conversão do intermediário MFA em DMF. Quando se testou somente o Ni, 

apesar de 100% de conversão de HMF, o rendimento em DMF foi de apenas 9,6%, 

enquanto que o suporte de carvão ativo sozinho não foi ativo (5,2 % de conversão de 

HMF e 0% de rendimento em DMF). 

Catalisadores de Ni e Fe suportados em óxido de cobalto, Ni/Co3O4 e Fe/Co3O4, 

foram testados para reação de hidrogenação do HMF em um reator autoclave (50 mL) 

sob as seguintes condições: 0,1 g de catalisador; 0,25 g de HMF; 10 mL de solvente 

(THF); 130 °C; 10 bar de H2 e 24 horas de reação. Ambos apresentaram conversão de 

HMF superior a 99%, no entanto, o sistema Ni/Co3O4 apresentou maior rendimento de 

DMF (76%) em relação ao Fe/Co3O4 (60%). Os autores observaram que o suporte Co3O4 

favorecem a hidrogenação das ligações C‒O, nesse sentido, quando os sistemas NiO e 

Fe/NiO foram utilizados como catalisadores, observou-se conversão razoável de HMF 

(~75%) e baixa seletividade em DMF (~5%). O acompanhamento da distribuição dos 

produtos no decorrer da reação sugere que o HMF é hidrogenado para formação do 

BHMF e, em seguida, este sofre desoxigenação, formando o intermediário álcool 5-

metilfurfuril e, posteriormente, o DMF (YANG e colaboradores, 2015). 

Goyal e colaboradores (2016) avaliaram a hidrogenação do HMF em DMF com o 

catalisador metálico de níquel suportado em material carbonoso mesoporoso rico em 

nitrogênio, preparado sob o método de deposição de matrizes orgânicas (Ni-OMD). Os 

testes catalíticos foram conduzidos em um reator batelada tipo Parr (100 mL) sob as 

seguintes condições: 20 mL de solução 0,1 mol·L-1 de HMF em água, 0,05 g de 

catalisador reduzido, 200 °C, 30 bar de H2, 400 rpm e 6 horas de reação. Tal sistema, com 

3% em massa de Ni apresentou conversão de DMF superior a 99,9% e seletividade em 

DMF correspondente a 98,7%. Os autores relacionaram a boa performance à forte 

interação metal-suporte, a qual foi favorecida pelas nanopartículas de Ni (menores que 5 

nm) altamente dispersas no suporte. Esta sinergia entre o Ni e os átomos de nitrogênio do 
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suporte contribui para a redução do Ni e, consequentemente, eleva a atividade para 

hidrogenação. 

Catalisadores de Cu suportados sobre diferentes óxidos (Al2O3, ZnO, ZrO2 e 

CeO2) foram sintetizados e avaliados para hidrogenação in situ de HMF em DMF por 

Zhang e equipe (2019) utilizando-se metanol tanto como solvente quanto fonte de 

hidrogênio, com intuito de minimizar os custos do processo. Os testes catalíticos foram 

realizados em um micro reator batelada (14 mL) utilizando-se 7 mL de metanol, 30 mg 

de catalisador, 100 mg de HMF, 240°C e 6 horas de reação.  A conversão de HMF foi de 

~100% para todos os sistemas, no entanto, o catalisador Cu/Al2O3 apresentou a maior 

seletividade em DMF (73,9%), seguido pelos catalisadores Cu/ZnO (59,7%), Cu/ZrO2 

(24,9%) e Cu/CeO2 (23,6%). A melhor performance do Cu/Al2O3 se deu devido à 

eficiência na hidrogenação das ligações ‒CHO (MF) em CH2O (MFA) e depois CH3, em 

que está associada à maior produtividade de H2 (10,73 mmol em 6h), distribuição de sítios 

ácidos fracos e fortes, e ao menor tamanho dos cristais de Cu (14,8 nm) que proporcionou 

a maior distribuição superficial em relação aos demais catalisadores. 

Guo e colaboradores (2016) desenvolveram um catalisador bimetálico de 

nanopartículas de Cobre (Cu) e Cobalto (Co) suportado em alumina (Al2O3) modificada 

com N-grafeno (NGr). O sistema CuCo/NGr/α-Al2O3 (reduzido com H2 a 400 °C) foi 

avaliado em um reator batelada Teflon-lined (10 mL), utilizando-se 100 mg de catalisador 

e 2 mL de solvente tetrahidrofurano (THF) sob temperatura de 180°C, 20 bar de H2 e 600 

rpm por 16 horas. CuCo/NGr/α-Al2O3 se mostrou ativo para a hidrogenação das ligações 

C=O e C‒O e não ativo para hidrogenação do anel furânico (C=C), consequentemente 

apresentou rendimento de DMF e conversão de HMF superiores a 99%. O mecanismo 

reacional procedeu por meio do intermediário BHMF e o Co foi o metal ativo principal, 

uma vez que o Cu contribui para a sua dispersão. Foram observados resultados melhores 

em relação aos respectivos sistemas monometálicos Cu/NGr/α-Al2O3  (8% de 

rendimento em DMF e 39,9% de conversão) e Co/NGr/α-Al2O3 (65,5% de rendimento 

em DMF e 97,3% de conversão). 

Srivastava, Jadeja e Parikh (2017) avaliaram catalisadores bimetálicos de Cu e Co 

sob diferentes suportes (CeO2, ZrO2 e Al2O3) na hidrogenação seletiva de HMF a DMF. 

A reação foi realizada em um reator autoclave (100 mL) sob as seguintes condições: 0.5 

g de catalisador (reduzido com H2 a 280°C); 2.5 mmol de HMF em 20 mL de THF; 200 

°C; 30 bar de H2 e 8 horas reacionais. O sistema Cu-Co/Al2O3 apresentou o melhor 
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desempenho, com 99.9% de conversão de HMF e 68.7% em rendimento de DMF 

enquanto que os demais apresentaram ~80% de conversões de HMF e seletividades de 

DMF inferiores a 50% (~40% para o Cu-Co/ZrO2 e ~15% para o Cu-Co/CeO2). A boa 

performance do Cu-Co/Al2O3 está relacionada com a presença do cobre metálico 

(afinidade para hidrogenação das ligações C=O) e óxidos mistos de cobre-cobalto, assim 

como a moderada acidez dos sítios ácidos, sendo ativo para hidrogenação das ligações 

C‒O e O‒H.  

De acordo com os mesmos autores, o BHMF foi o principal intermediário para 

todos os sistemas testados. A atividade do catalisador bimetálico Cu-Co/Al2O3 foi 

superior à dos respectivos sistemas monometálicos, em que a conversão de HMF e 

rendimento de DMF foram, respectivamente, 92.7 e 38.7% para o Cu/Al2O3 e 42.7 e 

10.5% para Co/Al2O3. A baixa performance do sistema Cu-Co/CeO2 está associada à 

moderada seletividade para hidrogenação das ligações C‒O, ocasionada por grandes 

aglomerados metálicos de Cu (25-30 nm), enquanto que a seletividade do sistema Cu-

Co/ZrO2 foi prejudicada pela presença de sítios ácidos muito fortes. 

Na Tabela 2.2 é apresentado um resumo dos resultados de atividade catalítica dos 

sistemas abordados anteriormente. De acordo com a literatura, as condições de reação 

geralmente empregadas para a hidrogenação do HMF e DMF envolvem pressão de H2 

entre 10 e 20 bar, temperatura moderada (120 a 240 °C), 2 a 24 horas de reação e THF 

como solvente. Os catalisadores de Pd e Ru apresentam bons resultados de conversão de 

HMF (atingem valores de até 90%) e seletividade em DMF maior que 90%, sendo que o 

solvente e utilização de aditivos, por exemplo ácidos, podem ser fatores determinantes 

para a boa performance assim como evidenciado por Hu e colaboradores (2014) e Mitra, 

Zhou e Rauchfuss (2015). 

Ao comparar os resultados dos sistemas formados por metais nobres com aqueles 

compostos por metais de não-nobres como Ni, Cu e Fe observa-se que também é possível 

obter resultados satisfatórios, isto é, conversões de HMF próximas de 100% e 

rendimentos em DMF maiores que 70%. Nestes casos, destacam-se os suportes de óxidos 

de alumina (Al2O3) e cobalto (Co3O4), os quais geraram condições de acidez que em 

conjunto com outros fatores como dispersão do metal, tamanho de partícula e espécies 

superficiais potencializam a performance do sistema.  
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Isto é demonstrado pelos trabalhos de Zhang e colaboradores (2019) e Yang e 

colaboradores (2015) em que podemos evidenciar os sistemas Cu/Al2O3, Ni/Co3O4 e 

Fe/Co3O4 como ativos e seletivos e em contrapartida os sistemas formados por ferro e 

óxidos de níquel se mostraram menos ativos para hidrogenação e não seletivos em DMF, 

pois não favorecem a quebra das ligações C‒O. Tanto os estudos de Guo e colaboradores 

(2016) quanto de Srivastava, Jadeja e Parikh (2017) indicam que sistemas formados pela 

combinação de metais não nobres sobre suportes óxidos também podem ser ativos e 

seletivos na hidrogenação de HMF a DMF, com resultados similares aos discutidos 

anteriormente, como o catalisador CuCo/NGr/α-Al2O3, que apresentou conversão de 

HMF e rendimento em DMF próximos de 100%.  

Tabela 2.2 – Catalisadores utilizados na hidrogenação do HMF a DMF. 

Fonte de 

Hidrogênio 
Catalisador Solvente Temperatura (°C) Tempo (h) 

Conversão de 

HMF (%) 

Rendimento 

de DMF (%) 
Referência 

H2 (20 bar) Pd/C THF 180 2 69,8 9,5 
Hu e colaboradores 

(2014) 

H2 (20 bar) Pt/C THF 180 2 50,9 16,2 
Hu e colaboradores 

(2014) 

H2 (20 bar) Rh/C THF 180 2 47,3 9,4 
Hu e colaboradores 

(2014) 

H2 (20 bar) Ru/C THF 180 2 80,6 90,7 
Hu e colaboradores 

(2014) 

H2 (2 bar) Pd/C Dioxano 120 15 85,0 > 95 
MITRA, ZHOU e 

RAUCHFUSS (2015) 

H2 (10 bar) Ni/Co3O4 THF 130 24 > 99 76 
Yang e 

colaboradores (2015) 

H2 (10 bar) Fe/Co3O4 THF 130 24 > 99 60 
Yang e 

colaboradores (2015) 

H2 (10 bar) NiO THF 130 24 73,5 7,3 
Yang e 

colaboradores (2015) 

H2 (10 bar) Fe/NiO THF 130 24 82,4 2,6 
Yang e 

colaboradores (2015) 

H2 (30 bar) Ni-OMD H2O 200 6 > 99,9 98,7 
Goyal e 

colaboradores (2016) 

Metanol Cu/Al2O3 Metanol 240 6 > 99,9 73,9 
Zhang e 

colaboradores (2019) 

Metanol Cu/ZnO Metanol 240 6 > 99,9 59,7 
Zhang e 

colaboradores (2019) 

Metanol Cu/ZrO2 Metanol 240 6 > 99,9 24,9 
Zhang e 

colaboradores (2019) 

Metanol Cu/CeO2 Metanol 240 6 > 99,9 23,6 
Zhang e 

colaboradores (2019) 

H2 (20 bar) CuCo/NGr/α-Al2O3 THF 180 16 > 99 > 99 
Guo e colaboradores 

(2016) 

H2 (20 bar) Cu/NGr/α-Al2O3 THF 180 16 39,9 8 
Guo e colaboradores 

(2016) 

H2 (20 bar) Co/NGr/α-Al2O3 THF 180 16 97,3 65,5 
Guo e colaboradores 

(2016) 

H2 (30 bar) Cu-Co/Al2O3 THF 200 8 99,9 68,7 
Srivastava, Jadeja e 

Parikh (2017) 

H2 (30 bar) Cu-Co/ZrO2 THF 200 8 85 40 
Srivastava, Jadeja e 

Parikh (2017) 

H2 (30 bar) Cu-Co/CeO2 THF 200 8 79 15 
Srivastava, Jadeja e 

Parikh (2017) 
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Os óxidos Al2O3, Fe2O3 e Nb2O5 são suportes com características de acidez 

diferentes e com interações metálicas particulares. O uso destes suportes e seus óxidos 

mistos podem favorecer a produção de DMF a partir do HMF devido a combinação de 

fatores (acidez, dispersão, tamanho de partícula, etc.). Conforme observado na literatura 

o Cu se apresenta como um metal promissor para a hidrogenação seletiva do HMF e a 

combinação da alumina com os óxidos de ferro e/ou nióbia ainda não foi testada, em que 

esta origina diferentes propriedades ácidas que influenciam na atividade catalítica. Assim, 

com o intuito de otimizar os custos e eficiência do processo em estudo, neste trabalho 

serão avaliadas as performances dos catalisadores Cu/Al2O3, CuFe2O3, Cu/Fe2O3-Al2O3, 

Cu/Nb2O5, Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Preparação dos catalisadores 

Os suportes Nb2O5 e Al2O3 foram preparados por meio da calcinação em mufla 

de ácido nióbico (Nb2O5-nH2O-CBMM) e alumina (Al2O3-SBA-200, Sasol) em uma 

temperatura de 773 K (10 K/min) por 2 horas. Fe2O3 foi obtido a partir de uma solução 2 

mol.L-1 de Fe(NO3)3·9H2O (Sigma-Aldrich) utilizando-se uma solução 1,5 mol.L-1 de 

NH4OH (Sigma Aldrich) como agente precipitante. O precipitado foi filtrado e lavado 

com água deionizada até se atingir um pH 7,0, em seguida, o suporte foi seco a 393 K por 

12 horas e calcinado a 773 K (10 K/min) por 2 horas. 

O suporte Nb2O5-Al2O3-773 foi preparado utilizando uma solução de etanol 

contendo ambos os suportes previamente calcinados a 773 K, obtendo-se uma mistura de 

óxidos com 25% em massa de Nb2O5. A solução foi agitada durante 3 horas a 313 K, 

filtrada e, então, o suporte foi seco a 393 K e calcinado a 773 K (10 K/min) por 2 horas. 

Nb2O5-Al2O3-623 foi preparado a partir de uma solução de etanol contendo Al2O3 

previamente calcinado a 773 K e ácido nióbico (Nb2O5-nH2O), obtendo-se uma mistura 

de óxidos com 25% em massa de Nb2O5. A solução de etanol foi agitada durante 3 horas 

a 313 K e, então, o suporte foi seco a 393 K por 12 horas e calcinado a 623 K (10 K/min) 

por 2 horas. 

O preparo do suporte Fe2O3-Al2O3 foi a partir da precipitação de Fe2O3 sobre 

alumina, obtendo-se uma composição de 25% em massa de Fe2O3. A alumina calcinada 

foi dissolvida em água deionizada e uma solução 0,3 mol.L-1 de Fe(NO3)3·9H2O foi 

adicionada juntamente com uma solução de agente precipitante 1,5 mol.L-1 de NH4OH. 

O precipitado foi filtrado e lavado com água deionizada até se atingir pH 7,0, seco a 393 

K e calcinado a 773K por 2 horas. 

Os catalisadores de cobre suportados sobre Al2O3, Nb2O5, Fe2O3-Al2O3 e Nb2O5-

Al2O3 foram preparados por impregnação seca com uma solução aquosa de Cu(NO3)2 

(Sigma Aldrich). A quantidade de precursor utilizada em todos os catalisadores foi a 

suficiente para se obter 5% em massa de Cu. Após a impregnação, os catalisadores foram 

secos a 393 K por 12 horas e calcinados na mesma temperatura do respectivo suporte.  
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3.2 Caracterização dos catalisadores 

 Após a etapa de preparação, os catalisadores foram caracterizados pelas seguintes 

técnicas: Fisissorção de nitrogênio, Difração de Raios X, Redução a Temperatura 

Programada, Titulação com N2O, Espectroscopia Foto eletrônica de Raios X, Dessorção 

de Amônia a Temperatura Programada, Espectroscopia de Refletância Difusa de Piridina 

com Transformada de Fourier, Espectroscopia Dispersiva de Raios-X, Microscopia 

Eletrônica de Varredura, Microscopia Eletrônica de Transmissão e Espectroscopia 

Raman. 

Previamente às técnicas de caracterização, as amostras foram secas, reduzidas e 

passivadas em uma unidade contínua de testes catalíticos composta por um forno elétrico, 

um reator de vidro quartzo (formato U) e um controlador de vazão mássica Brooks 

Instruments (modelo 0254) para ajuste da vazão dos gases.  O catalisador foi seco a 423 

K, resfriado até temperatura ambiente e reduzido sob atmosfera de gás hidrogênio (30 

mL/min) em uma temperatura de 623 K durante 2 horas. Em seguida, efetuou-se a purga 

sob uma vazão de gás He (30 mL/min) por 30 minutos a 623 K e após isto o sistema foi 

resfriado até temperatura ambiente. 

Para realização da passivação dos catalisadores resfriou-se a amostra (contida no 

reator de quartzo formato U) até a temperatura de nitrogênio líquido (77 K) e  esta foi 

submetida a uma atmosfera de gás hélio (30 mL/min) durante 25 minutos, depois, o gás 

foi alterado para a mistura 2%O2/He e mantido por 5 minutos. Feito isto, a corrente de 

gás foi passada para by pass, o reator de vidro foi retirado da unidade de testes e o 

catalisador passivado foi imediatamente transferido para o equipamento de 

caracterização. 

3.2.1 Fisissorção de nitrogênio 

 A Fisissorção de N2 foi realizada no equipamento de adsorção-dessorção 

Micromeritics ASAP-2020 com objetivo de determinar a área específica, diâmetro médio 

dos poros e volume de poros dos catalisadores preparados. Previamente à execução da 

análise a amostra (500 mg) foi submetida a um pré-tratamento, no qual foi mantida a 403 

K por 12 horas e, em seguida, desgaseificada até atingir um vácuo de 3 μm Hg a 523 K 

por 4 horas. Posteriormente, resfriou-se a amostra até temperatura ambiente para 
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determinação de seu peso exato e realizou-se a análise à temperatura de nitrogênio líquido 

(77 K). Para determinação da área específica foi aplicado o método B.E.T (Brunauer, 

Emmett e Teller) e para distribuição do volume de poros foi aplicado o método Barret-

Joyner-Halenda (BJH). 

3.2.2 Difração de raios X (DRX) 

 As medidas de difração de raios X foram realizadas para acompanhar e determinar 

as fases cristalinas presentes nos catalisadores, isto é, obter informações sobre a estrutura 

cristalina (organização do material). As análises de DRX foram realizadas no 

difratômetro Rigaku Miniflex II, utilizando radiação Cu-Kα (λ=1.540 Ǻ), tensão de 30 kV 

e corrente de filamento de 15 mA. Os perfis dos difratogramas foram obtidos com uma 

variação em 2θ de 10 até 90º, com um passo de 0,05º/min. Os difratogramas das amostras 

foram analisados e comparados com as fichas Joint Commite on Power Diffraction 

Standards (JCPDS). 

3.2.3 Titulação com N2O 

 A titulação com N2O foi realizada em uma unidade multipropósito acoplada a um 

espectrômetro de massas (HPR-20, Hiden) para avaliação da dispersão do cobre. 

Inicialmente, a amostra (350 mg) foi seca a 473 K durante 30 minutos sob atmosfera de 

He (30 mL/min), resfriada até temperatura ambiente, reduzida com H2 (30 mL/min) a 623 

K por 2 horas, purgada com He a 623 K por 30 minutos e resfriada até 363 K. Nesta 

temperatura, o gás foi alterado para a mistura oxidante 10% N2O/He (50 mL/min) durante 

1 hora, ocorrendo a reação de oxidação do cobre conforme a Equação 1. Em seguida, a 

amostra foi resfriada até temperatura ambiente sob gás He (30 mL/min) e aquecidas até 

673 K (10 K/min) com uma mistura gasosa 5% H2/Ar (30 mL/min). O consumo de H2 foi 

monitorado com o espectrômetro de massas e esta reação de redução (Equação 2) foi 

utilizada para estimar a cobertura superficial por átomos de Cu.  

2 𝐶𝑢0
(𝑠)     +      𝑁2𝑂(𝑔)      →      𝐶𝑢2𝑂(𝑠)    +      𝑁2(𝑔)   (Equação 1) 

𝐶𝑢2𝑂(𝑠)    +      𝐻2(𝑔)
     →     2 𝐶𝑢0

(𝑠)     +      𝐻2𝑂(𝑔)  (Equação 2) 
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3.2.4 Redução à temperatura programada de hidrogênio (TPR-H2) 

 As análises de TPR-H2 foram realizadas em um reator de quartzo (formato U) 

acoplado a um espectrômetro de massas (Pfeiffer Prisma) com objetivo de determinar as 

fases redutíveis dos materiais. As amostras de catalisador calcinado (0,50 g) foram secas 

a 473 K sob gás He (30 mL/min) durante 30 minutos. Em seguida, foram resfriadas até 

temperatura ambiente e as análises de TPR-H2 foram conduzidas com a mistura gasosa 

redutora 5% H2/Ar (30 mL/min) através da amostra, desde a temperatura ambiente até 

1273 K, com uma taxa de aquecimento de 10 K/min. 

3.2.5 Espectroscopia foto eletrônica de Raios X (XPS) 

 As análises de XPS foram realizadas com a finalidade de estudar a composição 

atômica superficial catalítica. Utilizou-se o espectrômetro Thermo Scientific ESCALAB 

250 Xi, com uma fonte de raio X monocromática Al-Kα (1486,7 eV). As amostras 

passivadas foram depositadas em uma fita de carbono cujo excesso foi retirado com ar, 

então, foram colocadas na câmara de pré-vácuo até atingir vácuo na ordem de 10-5 mbar 

e transferidas para a câmara de análise. Para quebra do filme de oxigênio criado durante 

a passivação foi utilizado Ar+ etching com um íon etching de 2000 eV em nível médio 

durante 60 segundos. Espectros de alta resolução foram coletados com uma energia de 

25,0 eV e tempo de permanência de 50 ms. Durante as análises, a pressão residual da 

câmara de análise foi mantida em torno de 10-8 mbar. Foi utilizado o pico 1s do carbono 

a 284,5 eV como referência para calibração das energias de ligação e utilizou-se o 

software Advantage para realização da deconvolução. 

3.2.6 Dessorção de amônia à temperatura programada (TPD-NH3) 

 Os experimentos de TPD-NH3 foram efetuados no equipamento Micromeritics 

AutoChem II 2920, com objetivo de determinar a força dos sítios ácidos do catalisador. 

Previamente à adsorção de NH3 as amostras (100 mg) foram secas a 423 K com gás He 

(25 mL/min) durante 1 hora e reduzidas com gás H2 (25 mL/min) a 623 K por 2 horas. 

Em seguida, as amostras foram purgadas com He a 623 K por 30 minutos e resfriadas até 

343 K, temperatura na qual foi realizada a adsorção de amônia, passando-se a mistura 

gasosa 10% NH3/He (50 mL/min) durante 30 minutos. Posteriormente, foi introduzida no 
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sistema uma corrente gasosa de He (25 mL/min) durante 1 hora para remoção do excesso 

de NH3 fisissorvida. Logo, a dessorção foi iniciada a 343 K com uma taxa de aquecimento 

de 10 K/min até alcançar a temperatura de 1173 K, em paralelo, foi acompanhada pelo 

detector de condutividade térmica, obtendo-se, portanto, o perfil de TPD NH3. 

3.2.7 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier e refletância 

difusa de piridina (DRIFT-Pyr) 

 As análises de DRIFT-Pyr foram realizadas com o intuito de avaliar a natureza 

dos sítios ácidos do catalisador, utilizando-se o equipamento Nicolet iS50. O sistema 

consiste em um espectrômetro FT-IR (Bruker, Vertex 70) equipado com uma célula de 

refletância in situ (Harrick Praying Mantis, HVC-DRP-4). Primeiramente, para retirar 

possíveis contaminantes da superfície catalítica, o catalisador (em quantidade suficiente 

para ocupar o portador de amostra) foi seco a 423 K em He (30 mL/min) por 30 minutos. 

Em seguida, a amostra foi resfriada até temperatura ambiente (sob atmosfera de He 30 

mL/min) e reduzida a 723 K por 2 horas com gás H2 (30 mL/min). Depois, a amostra foi 

purgada com He (30 mL/min) durante 30 minutos e resfriada em He até temperatura 

ambiente, na qual foi coletado um interferograma de referência (background). A adsorção 

de piridina foi realizada em temperatura ambiente (298 K) por 1 hora. Depois, a piridina 

fisicamente adsorvida foi removida com He (30 mL/min) por 30 minutos e um novo 

interferograma foi obtido, o qual foi relacionado com o de referência para obtenção do 

espectro de adsorção dos sítios ácidos nos sólidos. 

3.2.8 Espectroscopia Dispersiva de raios X (EDX) 

 As análises de EDX foram realizadas para identificação e quantificação da 

composição mássica dos elementos presentes nas amostras. Foi utilizado o espectrômetro 

Shimadzu EDX-700 equipado com raios-X de Rh, o qual foi calibrado utilizando-se o 

padrão A-750 (fornecido pela Shimadzu). As amostras foram preparadas colocando-se 

uma pequena quantidade do material em uma porta amostra constituído de uma célula 

cilíndrica (topo e fundo revestidos com filme de polipropileno), de modo que o fundo 

ficasse completamente preenchido. As medidas foram efetuadas sob as seguintes 

condições: atmosfera de vácuo; faixas de varredura Na-Sc com tempo de irradiação de 

100 segundos e tensão no tubo de 50 kV; e corrente de 30 μA. 
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3.2.9 Espectroscopia Raman 

 As medidas de espectroscopia Raman dos catalisadores passivados foram obtidas 

em temperatura ambiente utilizando-se o microscópio Raman Confocal Witec Alpha 300, 

com uma lente objetiva 50x e laser com comprimento de onda 532 nm. A amostra foi 

inserida em uma placa de vidro e utilizou-se uma segunda placa de vidro para realização 

de pressão manual e obtenção da distribuição mais homogênea possível da amostra. Cada 

amostra foi analisada 2 vezes em 3 pontos diferentes, em que foram efetuados 400 scans 

em cada ponto. O grau de cobertura semiqualitativo da alumina (θ) foi obtido por meio 

da razão entre a área da banda mais intensa de Cu/Nb2O5-Al2O3 ou Cu/Fe2O3-Al2O3 e 

Cu/Nb2O5 ou Cu/Fe2O3.  

3.2.10 Microscopia eletrônica de varredura e de transmissão 

 As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram obtidas no 

equipamento JEOL modelo JSM-7100F (5-30 kV) para avaliar a morfologia do 

catalisador. A amostra passivada foi depositada sobre uma fita de carbono e o excedente 

retirado com ar, em seguida, foi inserida no equipamento sob vácuo. Efetuou-se um 

mapeamento da amostra para analisar a distribuição de Nb sobre a alumina utilizando-se 

o detector de elétrons retroespalhados. 

A caracterização por microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi realizada 

utilizando-se o microscópio JEOL JEM-1011, operado com uma voltagem de 200 kV. As 

amostras passivadas foram dispersas em álcool isopropílico e inseridas no ultrassom 

durante 1,5 horas, então, algumas gotas resultantes da suspensão foram depositadas sobre 

uma grade (mesh 300) com revestimento de cobre e secas em temperatura ambiente. Para 

obtenção do tamanho de partícula de cada catalisador, um mínimo de 100 partículas foi 

contabilizado usando-se o software Gatan-Digital Micrograph. Posteriormente, foi 

realizou-se o histograma de frequência e determinou-se o diâmetro médio de partícula. 

3.3 Avaliação catalítica 

 Os processos de secagem, redução e passivação do catalisador foram realizados 

em uma unidade contínua de testes catalíticos, composta por um forno elétrico, um reator 
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de vidro quartzo (formato U) e um controlador de vazão mássica Brooks Instruments 

(modelo 0254) para ajuste da vazão dos gases.  Portanto, previamente às reações o 

catalisador foi seco a 423 K, resfriado até temperatura ambiente e reduzido sob atmosfera 

de gás hidrogênio (30 mL/min) em uma temperatura de 623 K durante 2 horas. Em 

seguida, efetuou-se a purga sob uma vazão de gás He (30 mL/min) por 30 minutos a 623 

K e após isto o sistema foi resfriado até temperatura ambiente.  

Posteriormente, uma vez que a redução do catalisador não foi in situ, foi realizada 

a etapa de passivação na própria unidade de testes catalíticos. Assim, após resfriar a 

amostra até a temperatura de nitrogênio líquido (77 K) esta foi submetida a uma atmosfera 

de gás hélio (30 mL/min) durante 25 minutos, depois, o gás foi alterado para a mistura 

2%O2/He e mantido por 5 minutos. Feito isto, a corrente de gás foi passada para by pass, 

o reator de vidro foi retirado da unidade de testes e o catalisador passivado foi 

imediatamente transferido para a unidade reacional. 

As reações foram realizadas em uma unidade reacional, conforme representada na 

Figura 3.2, composta por: um painel de gases com válvulas de ajuste manual para vazão 

do nitrogênio e hidrogênio; um controlador modelo Parr 4848 (Parr Instruments Co.) 

para ajuste de pressão, temperatura e agitação do reator; um reator batelada modelo Parr 

4560 (Parr Instruments Co.) e um cromatógrafo GC-MS QP2010 Plus (Shimadzu). 

 As reações foram realizadas durante 10 horas em fase líquida com uma agitação 

constante de 700 rpm. Inicialmente, o reator foi carregado com 50 mL de solução 0,1 

molL-1 de HMF dissolvido em tetrahidrofurano (THF) e 0,3 g de catalisador passivado. 

O reator foi purgado com N2 (50 mL/min) para remoção do ar presente no sistema, em 

seguida, uma corrente gasosa de H2 (30 mL/min) foi passada pelo reator durante 30 

minutos para promover a reativação do catalisador. Feito isto, a pressão de H2 e a 

temperatura foram ajustados em 20 bar e 423 K e ao atingir estas condições, iniciou-se a 

agitação. 

 No decorrer da reação foram retiradas, periodicamente, amostras líquidas de 1 mL, 

as quais foram injetadas no Cromatógrafo GC-MS QP2010 Plus (Shimadzu) equipado 

com uma coluna capilar (Supelcowax) e acoplado a um espectrômetro de massas, para 

análise dos seus respectivos produtos. No Apêndice A.2.1 encontram-se os dados de 

condições de reação e de cromatografia utilizados.  
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 Após 10 horas de reação, o reator foi resfriado até temperatura ambiente, 

despressurizado e encerrada a agitação. O catalisador remanescente na mistura foi 

separado por processo de filtração, lavado com água deionizada e seco a 393 K por 12 

horas. O mesmo foi aplicado em uma nova corrida reacional (reciclo) sob as mesmas 

condições de reação realizadas inicialmente. Na Figura 3.2 é apresentado um esquema da 

unidade reacional. 

 

Figura 3.1 – Ilustração representativa da unidade reacional. 

A conversão e o rendimento de produto foram calculados com base no balanço de 

massa do carbono. O rendimento ao produto i (Yi) e a conversão de HMF (XHMF) foram 

obtidos a partir das Equações 3 e 4, respectivamente, onde ji e yi correspondem ao número 

de carbonos e à fração molar da substância i, respectivamente. Os cálculos realizados são 

apresentados no Apêndice A.2. 

                                  𝑖𝑌𝑖 (%) =
𝑗𝑖𝑦𝑖

∑ 𝑗𝑖𝑦𝑖
× 100        (Equação 3) 

𝑋𝐻𝑀𝐹  (%) =
∑ 𝑗𝑖∙𝑦𝑖𝑖 −𝑗𝐻𝑀𝐹∙𝑦𝐻𝑀𝐹

∑ 𝑗𝑖∙𝑦𝑖𝑖
  (Equação 4) 

  

Para execução do balanço de massa do reator batelada foram adotadas as seguintes 

hipóteses: reação de pseudo primeira ordem; volume constante; mistura perfeita; 

alimentação dos reagentes no tempo zero e ausência de entrada e saída de reagentes e 

produtos. Portanto, foi estabelecida a Equação 5, cujo desenvolvimento encontra-se no 

Apêndice A.1. 

ln(1 − 𝑋𝐻𝑀𝐹) = −𝑘𝑎𝑝𝑡  (Equação 5) 
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A taxa de reação química, que representa a velocidade de reação levando em conta 

o meio reacional, foi obtida a partir dos resultados de conversão de HMF em 0,16 horas 

de reação, considerando-se uma reação de pseudo primeira ordem. Conforme apresentado 

no Apêndice A.3, a taxa inicial de reação (μmol·gcat
-1·s-1) foi determinada a partir da 

Equação 6, onde XHMF é a conversão de HMF em 0,16 h de reação, kap é a velocidade 

específica aparente (s-1), t é o tempo (s), 𝐶𝐻𝑀𝐹0
 é a concentração inicial de HMF (mol/L) 

e W (g) é a massa de catalisador. 

(−𝑟𝐴)0 = 𝑘𝑎𝑝𝐶𝐻𝑀𝐹0
×

𝑉

𝑊
   (Equação 6) 

 A frequência de reação por sítio ativo, denominada Turnover Frequency (TOF), 

foi determinada a partir da relação entre a taxa de reação química (μmol·gcat
-1·s-1) e o 

número de mols de átomos superficiais de cobre (sítios) por massa de catalisador. Assim, 

os valores de TOF foram estimados para cada catalisador a partir da Equação 7, cujo 

desenvolvimento está apresentado no Apêndice A.4. 

𝑇𝑂𝐹(𝑠−1) =
(−𝑟𝐴)0

𝑛º 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢
    (7) 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Caracterização catalítica 

Os difratogramas de raios-X dos catalisadores passivados são apresentados na 

Figura 4.1. Foram encontrados picos de difração dos suportes correspondentes a γ-Al2O3 

(JCPDS 10-0425), Nb2O5 em fase TT (JCPDS 28-0317), Nb2O5 amorfo e α-Fe2O3 

(JCPDS 87-1166) (NOWAK e ZIOLEK, 1999; LASSOUED et al., 2017). Com exceção 

do catalisador Cu/Fe2O3, não foram observados sinais relacionados ao cobre, 

possivelmente, devido a uma adequada distribuição das partículas de Cu e/ou baixo 

conteúdo metálico do sistema. No sistema Cu/Fe2O3 foram encontrados sinais 

correspondentes ao CuO (JCPDS 80-1917), indicando uma possível aglomeração de 

partículas de cobre. 

 

Figura 4.1 – Difratogramas de raios X dos catalisadores passivados: (a) Cu/Al2O3, (b) 

CuFe2O3, (c) Cu/Fe2O3-Al2O3, (d) Cu/Nb2O5, (e) Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e (f) Cu/Nb2O5-

Al2O3-773. 

A fase γ-Al2O3 é o produto de decomposição da boemita (AlOOH), condição 

atingida em temperatura de 723 K. Estudos indicam que a γ-Al2O3 não possui uma 

estrutura bem definida, sendo baseada em um sistema cúbico no qual os cátions Al3
+ 

podem ocupar, parcialmente, os interstícios tetraédricos e octaédricos, provocando a 

geração de vacâncias nas posições restantes e contribuindo para o aumento de acidez de 
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Lewis. Conforme o diagrama de fases apresentado na Figura 4.2, a fase cristalina γ-Al2O3 

está compreendida entre as temperaturas 723 e 1023 K, o que demonstra coerência entre 

os resultados de DRX e a temperatura de calcinação utilizada de 773 K para a boehmita 

(BUSCA, 2014). 

 

Fonte: Adaptado de LEVIN e BRANDON, 1998. 

Figura 4.2 – Diagrama de fases da Al2O3. 

A cristalização do óxido de nióbio (Nb2O5) ocorre por meio da formação das fases 

TT e T em temperaturas próximas de 673 e 773 K, respectivamente. Em temperaturas 

mais altas (1103 K) se torna aparente a fase M, em que o aquecimento até 1273 K gera a 

completa conversão da fase T. Em temperaturas de calcinação acima de 1273 K origina-

se a fase H, que é altamente ordenada e se apresenta como única fase estável entre 1103 

e 1673 K. Estudos sugerem que a fase TT é uma estrutura menos cristalina que a fase T 

e é estabilizada devido à presença de impurezas – alguns átomos de oxigênio são 

substituídos por espécies monovalentes (Cl-) ou vacâncias (NOWAK e ZKOLEK, 1999). 

Na Figura 4.3 são apresentadas as estruturas da nióbia de acordo com a temperatura de 

calcinação, em que podemos observar a concordância com os resultados de DRX obtidos  
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Fonte: Adaptado de NOWAK e ZIOLEK, 1999. 

Figura 4.3 – Estruturas de Nb2O5 de acordo com a temperatura de calcinação. 

As fases polimorfas do óxido de ferro (Fe2O3), isto é, α-Fe2O3, β-Fe2O3, γ-Fe2O3 

e ε-Fe2O3, apresentam propriedades estruturais e magnéticas distintas. As fases mais 

comuns encontradas na natureza são α-Fe2O3 (hematita) e γ-Fe2O3 (magnetita), enquanto 

as demais sintetizadas em laboratório.  A magnetita se apresenta com uma estrutura de 

cristal cúbico e é termodinamicamente instável, sendo convertida direta ou indiretamente 

(ε-Fe2O3 como intermediário) em α-Fe2O3. A hematita apresenta uma estrutura 

romboédrica hexagonal centralizada e suas nanopartículas tem sido empregadas como 

catalisadoras, por exemplo, na degradação de fenóis e reações de oxidação (MACHALA, 

TUCEK e ZBORIL, 2011). 

Nesse sentido, a temperatura (próxima de 673 K) promove a transformação das 

estruturas formadas por cristais livres da magnetita em hematita, conforme apresentado 

na Figura 4.4, que demonstra concordância com os resultados de DRX, visto que foi 

aplicada uma temperatura de calcinação de 773 K nos suportes e foram encontrados sinais 

relacionados à α-Al2O3. (MACHALA, TUCEK e ZBORIL, 2011). 
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Fonte: Adaptado de MACHALA, TUCEK e ZBORIL, 2011. 

Figura 4.4 – Transformação do óxido de ferro de acordo com a temperatura. 

Os perfis de TPR-H2 (Figura 4.5) indicaram que a redução do CuO ocorreu em 

temperaturas inferiores a 600 K em todos os catalisadores, o que sugere a presença de 

pequenas partículas de CuO e elevada dispersão do cobre (BATISTA et al., 2001; 

FLORES et al., 2011). Tal observação está de acordo a ausência de sinais de Cu nos 

resultados de DRX. Por outro lado, o perfil de Cu/Fe2O3 indicou que o CuO e Fe2O3 se 

reduzem a Cu (490 K) e Fe3O4 (580 K), respectivamente, e o largo pico em 980 K está 

relacionado com a redução Fe3O4 a FeO. Resultados similares são apontados na literatura 

e infere-se que a interação entre Cu e Fe2O3 facilita as reações de redução na superfície 

catalítica, fazendo com que ocorram em temperaturas inferiores (KOUOTOU e TIAN, 

2019; LITT e ALMQUIST, 2009).  

No perfil do catalisador Cu/Fe2O3-Al2O3 os picos abaixo de 600 K estão 

associados à redução de espécies CuO altamente dispersas (500 K) e ao CuO na fase bulk 

(560 K), enquanto que a redução do Fe2O3 ocorreu em temperaturas superiores (677 K) 

às observadas para o sistema Cu/Fe2O3, indicando uma forte interação entre Al2O3 e 

Fe2O3 (SUN et al., 2014).  

Os catalisadores Cu/Nb2O5 e Cu/Al2O3 apresentaram perfis com picos em 542 e 

560 K, respectivamente, os quais estão relacionados com a redução do CuO em uma única 

etapa (Cu2+ → Cu0), característico de sistemas com distribuição uniforme de tamanho de 

partículas de CuO (FLORES et al., 2011).  Os sistemas Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773 apresentaram redução do CuO em temperaturas 450-700 K e 450-

;;600 K, respectivamente. Para o Cu/Nb2O5-Al2O3-623 o deslocamento do pico principal 

para temperaturas superiores está relacionado com a interação entre Cu e espécies NbOx, 
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em que a redução dos óxidos de cobre é próxima da nióbia (JARDIM et al., 2015). 

Adicionalmente, os picos entre 1072 e 1200 K são atribuídos à redução do Nb2O5 bulk. 

 

Figura 4.5 – Perfis de TPR-H2 dos catalisadores de Cu suportados: (a) Cu/Al2O3, (b) 

Cu/Fe2O3, (c) Cu/Fe2O3-Al2O3, (d) Cu/Nb2O5, (e) Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e (f) Cu/Nb2O5-

Al2O3-773. 

De acordo com os valores de consumo de H2 durante o ensaio de TPR 

apresentados na Tabela 4.1, podemos observar que para os catalisadores Cu/Al2O3, 

Cu/Fe2O3-Al2O3, Cu/Nb2O5 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773 a quantidade consumida foi 

relativamente próxima da quantidade de H2 estequiométrica para a redução total do CuO 

a Cu0 (7.87 · 10-4 mol H2/gcat). Por outro lado, para os sistemas Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e 

Cu/Fe2O3 o consumo de H2 foi superior ao valor teórico. Este fato sugere a interação das 

espécies de cobre com o suporte e a redução parcial dos suportes em espécies NbOx e 

Fe3Ox (JARDIM et al., 2015). 

Na Tabela 4.1 também são apresentados os resultados de fisissorção de N2, acidez 

(TPD-NH3) e dispersão (quimissorção de N2O). Nota-se que o catalisador Cu/Al2O3 é o 

que apresenta maior área específica (173 m2/g), no entanto, a adição de Fe2O3 e Nb2O5 ao 

suporte provoca uma redução da área específica para valores 136 m2/g (Cu/Fe2O3-Al2O3 

e Cu/Nb2O5-Al2O3-773) e 146 m2/g (Cu/Nb2O5-Al2O3-623), provavelmente, devido ao 

bloqueio dos poros. Nota-se também que os catalisadores com maiores valores de área 

específica apresentam os maiores valores de dispersão e menores diâmetros de poro. 
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As isotermas de adsorção dos catalisadores de cobre passivados são apresentadas 

na Figura 4.6. Os catalisadores Cu/Nb2O5 e aqueles que contém alumina Cu/Al2O3, 

Cu/Fe2O3-Al2O3, Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773) apresentam isotermas do 

tipo IV com loop de histerese tipo H2. Estes resultados são típicos de materiais 

mesoporosos e com preenchimento em multicamadas, em que o processo dessorção 

(condensação) ocorre em pressão menor que o processo de adsorção (evaporação), sendo 

influenciado pela geometria dos poros, que neste caso é característica do tipo “pote de 

tinta” (Brunauer, Emmet e Teller, 1938; SING et al., 1985). 

O catalisador Cu/Fe2O3 apresentou isoterma do tipo V com histerese do tipo H1. 

Este tipo de isoterma são típicas de baixa interação entre adsorvato e adsorvente e o loop 

de histerese do tipo H1 também é típico de materiais mesoporosos com adsrção em 

multicamadas, cujo tipo de poro característico é o de “fenda” (Brunauer, Emmet e Teller, 

1938; SING et al., 1985). 
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Figura 4.6 – Isotermas de adsorção-dessorção de N2 dos catalisadores de Cu 

suportados: (a) Cu/Al2O3, (b) Cu/Fe2O3, (c) Cu/Fe2O3-Al2O3, (d) Cu/Nb2O5, (e) 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e (f) Cu/Nb2O5-Al2O3-773. 

Os perfis de TPD-NH3 correspondentes às quantidades de NH3 dessorvidas por 

massa de catalisador são apresentados na Figura 4.7.  De acordo com a literatura a força 

ácida dos sítios ativos classifica-se em fraca, moderada e forte, com picos de dessorção 

característicos abaixo de 473 K, entre 473 e 673 K (Lewis), e acima de 673 K (Brosnted), 

respectivamente. O catalisador Cu/Al2O3 apresentou a maior acidez e seu perfil de TPD-

NH3 sugere a presença de sítios ácidos de Lewis de intensidade fraca e moderada. Em 

contrapartida, os catalisadores Cu/Fe2O3 e Cu/Nb2O5 apresentaram os menores valores de 

acidez, isto é, 0,13 e 0,15 mol NH3/gcat, respectivamente, em que o Cu/Fe2O3 revelou 

somente um pico de dessorção a 948 K, atribuído à sítios ácidos fortes. O catalisador 

Cu/Fe2O3-Al2O3 apresentou uma acidez superior à do Cu/Fe2O3, sugerindo que a acidez 

está associada à presença de alumina, assim como ocorreu quando foi adicionada alumina 

ao catalisador Cu/Nb2O5. 

A nióbia apresenta um caráter altamente ácido em sua fase amorfa, contudo, 

quando calcinada a 873 K há uma cristalização da estrutura (fases TT e T) acompanhada 

de uma neutralização parcial, em que isto relaciona-se com a perda de sítios ácidos 

protônicos a partir da redução de área específica (NOWAK e ZIOLEK, 1999; 

RODRIGUES et al., 2012). Portanto, o perfil do sistema Cu/Nb2O5-Al2O3-623 apresentou 

um pico em 790 K, resultante da adição de nióbia à alumina e consequente substituição 

dos sítios ácidos de Lewis por sítios ácidos de Bronsted (MENDES et al., 2003).  Não 

foram observados picos de dessorção em temperaturas acima de 673 K para o catalisador 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773, diante da elevada temperatura de calcinação. 

Tabela 4.1 – Resultados texturais, dispersão e acidez. 

Catalisador 
SBET 

(a) 

m2/g 

Diâmetro de Poro(a) 

(nm) 

Dispersão(b) 

(%) 

Consumo de H2 
(c) 

(mol H2/gcat) 

Acidez(d) 

(molNH3/gcat) 

Cu/Al2O3 173 10 33 7,48 x 10-4 0,55 

Cu/Fe2O3 9,0 29 15 8,53 x 10-4 0,13 

Cu/Fe2O3-Al2O3 136 11 35 7,40 x 10-4 0,39 

Cu/Nb2O5 36 13 33 7,71 x 10-4 0,15 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 146 10 65 8,80 x 10-4 0,26 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773 136 10 70 7,47 x 10-4 0,22 
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 (a) Fisissorção de N2; (b) Titulação com N2O; (c) TPR-H2; (d) TPD-NH3. 

 

Figura 4.7 – Perfis de TPD-NH3 dos catalisadores de Cu suportados: (a) Cu/Al2O3, (b) 

Cu/Fe2O3, (c) Cu/Fe2O3-Al2O3, (d) Cu/Nb2O5, (e) Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e (f) Cu/Nb2O5-

Al2O3-773. 

Os espectros de DRIFTS de adsorção de piridina são apresentados na Figura 4.8. 

Com exceção do sistema Cu/Fe2O3 todos os catalisadores apresentaram bandas 

relacionadas aos sítios ácidos de Lewis fortes (LPy) (1608 cm-1 e 1450 cm-1). Também 

foram observadas bandas relacionadas aos sítios ácidos de Bronsted (BPy) (1540 cm -1) 

para os catalisadores de Cu suportados em Al2O3, Fe2O3, Fe2O3-Al2O3 e Nb2O5-Al2O3-

623. Além disso, foi observada uma banda relacionada com a co-adsorção simultânea de 

piridina sobre sítios ácidos de Bronsted e Lewis (L+B) (1488 cm-1) para os catalisadores 

com nióbia (RODRIGUES et al., 2012). 

Estes resultados de adsorção de piridina foram similares aos encontrados por 

Osman e colaboradores (2017), Chakraborty e Viswanathan (1999) e Benaliouche e 

pesquisadores (2008), os quais avaliaram a natureza dos sítios ácidos nos sistemas Cu/γ-

Al2O3, zeólita MCM-41 e zeólita NaX, respectivamente, e observaram a relevância dos 

sítios ácidos de Lewis na acidez e a colaboração do cobre e alumínio para formação de 

sítios adicionais de Lewis, com a coordenação da piridina aos cátions Al3+ acessíveis. 
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Figura 4.8 – Espectros DRIFTS de adsorção de piridina dos catalisadores de Cu 

suportados: (a) Cu/Al2O3, (b) Cu/Fe2O3, (c) Cu/Fe2O3-Al2O3, (d) Cu/Nb2O5, (e) 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e (f) Cu/Nb2O5-Al2O3-773. 

Os espectros Raman (Figura 4.9) indicaram que os catalisadores Cu/Fe2O3 e 

Cu/Fe2O3-Al2O3, assim como evidenciado pelos resultados de DRX, apresentam a 

hematita como estrutura do Fe2O3, devido à presença das bandas nas faixas 210 – 294 cm-

1 (modo de vibração A1g), 247, 411 e 616 cm-1 (modo de vibração Eg). As bandas em 

1324 e 1338 cm-1 estão relacionadas com o espalhamento de magnon da estrutura 

magnética (FARIA et al., 1997; LITT e ALMQUIST, 2009). Chamritski e Burns (2005), 

ao avaliarem as densidades vibracionais por Raman para a hematita, encontraram 

resultados semelhantes e observaram que densidade vibracional (fônons ativos) aumenta 

à medida que ocorre redução de simetria na sequência Fe3O4 > γ-Fe2O3 > α-Fe2O3.  

Zoppi e colaboradores (2007) ao avaliarem o efeito de substituição isomórfica do 

Fe3+ (hematita) por cátions Al3+ (α-alumina) encontraram espectros semelhantes aos 

mencionados acima para o sistema Cu/Fe2O3-Al2O3. Tais autores observaram que a 

inserção de cátions Al3+ na rede cristalina da hematita leva a um deslocamento das bandas 

características Raman para maiores números de onda e provoca um alargamento das 

mesmas, sendo uma consequência da perda de cristalinidade causada por defeitos de 
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substituição, em que podemos observar este fato ao comparar os espectros Cu/Fe2O3 e 

Cu/Fe2O3-Al2O3 (Figura 4.9) obtidos neste estudo. 

Os catalisadores que contém Nb2O5 apresentaram bandas em 136 e 235 cm-1, 

relacionadas com o estiramento O‒Nb‒O, e uma banda em 650-702 cm-1, atribuída ao 

estiramento Nb‒O (JARDIM, et al., 2015; SUN et al., 2014). Adicionalmente, os 

catalisadores Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5 apresentaram bandas fracas em 885 e 

1225 cm-1, respectivamente, as quais estão associadas ao estiramento simétrico Nb=O, o 

qual está relacionado com a desidratação ocasionada no tratamento da amostra, que gera 

um aumento da ordem de ligação Nióbio-oxigênio e correspondente redução da distância 

de ligação e deslocamento das bandas para maiores valores (JHENG e WACHS, 1991; 

BURCHAM, DATKA e WACHS, 1999). 

Tais resultados sugerem que a estrutura molecular dos catalisadores que contém 

Nb2O5 seja octaédrica com uma polimerização substancial, assim como indicado por 

Burcham, Datka e Wachs (1999), os quais avaliaram as estruturas moleculares de 

catalisadores de Nióbia suportados em Alumina com carga de Nióbia de 15 % m/m 

calcinados a 500°C. Com exceção do catalisador Cu/Fe2O3, os resultados de 

espectroscopia Raman não indicaram bandas características de CuO (~340 e 630 cm-1), 

sugerindo a elevada dispersão do CuO na superfície catalítica, assim como apontado pelos 

testes de DRX (JARDIM et al., 2015). 

Foi realizada uma relação das áreas das bandas obtidas nos espectros Raman tanto 

entre os catalisadores Cu/Fe2O3-Al2O3 e Cu/Fe2O3 quanto entre Cu/Nb2O5-Al2O3 e 

Cu/Nb2O5. Essa relação foi denominada Θ e se considerou como uma relação qualitativa 

da cobertura de Fe2O3 e Nb2O5 sobre a Al2O3.  Encontrou-se que as relações Θ dos 

catalisadores Cu/Fe2O3-Al2O3 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773 foram similares entre si, Θ=0,60 e 

Θ =0,56, respectivamente, e superiores à relação Θ de Cu/Nb2O5-Al2O3-623 (0,43). 
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Figura 4.9 – Espectros Raman dos catalisadores de Cu suportados: (a) Cu/Al2O3, (b) 

Cu/Fe2O3, (c) Cu/Fe2O3-Al2O3, (d) Cu/Nb2O5, (e) Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e (f) Cu/Nb2O5-

Al2O3-773. 

Os espectros de fotoelétrons de raios-X do Cu 2p dos catalisadores são 

apresentados na Figura 4.10. A Figura 4.10 (a) apresenta os resultados de XPS após as 

etapas de redução e passivação, enquanto que Figura 4.10 (b) apresenta os espectros 

obtidos após o processo de limpeza superficial com Argonio (Ar+- etching). Os resultados 

sugerem a presença de espécies Cu2+ e Cu0 em todos os catalisadores, em que também há 

possibilidade de existência do estado de oxidação Cu1+, visto que este apresenta energia 

de ligação muito próxima à da espécie Cu0 (BATISTA et al., 2001; MANE et al., 2012). 

As energias de ligação compreendidas entre 930,7-932,9 e 950,4-952,7 eV 

correspondem aos estados Cu0 2p3/2 e Cu0 2p1/2, respectivamente. Por outro lado, as 

energias de ligação entre 933,0-934,0 e 952,0-954,1 eV são atribuídas a Cu2+ 2p3/2 e Cu2+ 

2p1/2, assim como evidenciado na literatura (ZHANG et al., 2017; CAI, ZHU e XIAO, 

2016; DONG et al., 2000). 

Assim como apresentado na Figura 4.10 (b), após o “Ar+- etching”, a contribuição 

dos estados de oxidação Cu2+ sofreu redução devido à remoção do filme superficial de 
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oxigênio formado durante a passivação. A ausência dos picos satélites associados ao Cu2+, 

que anteriormente foram observados entre 940.0-944.0 eV, sugere a completa redução 

destas espécies em Cu0 (CAI, ZHU e XIAO, 2016). Nesse sentido, assim como 

apresentado na Tabela 4.2 e nos picos de deconvolução da Figura 4.10 (b), o conteúdo 

metálico das espécies de cobre na superfície dos catalisadores sofreu aumento após o 

“Ar+- etching”. O sistema Cu/Fe2O3 apresentou a maior razão atômica Cu/suporte, em 

que após o “Ar+- etching” aumentou de 0.11 para 0.17, indicando o aumento da 

quantidade de átomos superficiais de cobre. 

 

Figura 4.10 – Espectros de XPS dos catalisadores: (a) Cu/Al2O3, (b) Cu/Fe2O3, (c) 

Cu/Fe2O3-Al2O3, (d) Cu/Nb2O5, (e) Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e (f) Cu/Nb2O5-Al2O3-773. 

(A) Pré Ar+- etching e (B) Pós Ar+- etching. 
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Tabela 4.2 – Grau de cobertura da alumina (θ), dados do conteúdo superficial de Cu e 

razão Cu/suporte: antes Ar+- etching (w/Ar+-) e depois Ar+- etching (1°Ar+-). 

 

 Os espectros fotoelétrons de Raios-X do Fe 2p dos catalisadores Cu/Fe2O3 e 

Cu/Fe2O3-Al2O3 são apresentados na Figura 4.11. Os picos característicos encontrados 

foram correspondentes a Fe 2p3/2 e Fe 2p1/2. Os resultados indicaram tanto a presença de 

espécies de Fe3+, compreendidas pelos picos em ~710 eV (Fe 2p3/2) e ~723 (Fe 2p1/2), 

quanto de espécies Fe2+, correspondentes aos picos situados em ~714 eV (Fe 2p3/2) e 

~730 eV (Fe 2p1/2) (BRIJALDO et al., 2015; MCINTYRE, et al., 1990). Para o sistema 

Cu/Fe2O3 o pico principal é atribuído a Fe 2p3/2, o qual é acompanhado de um pico satélite 

em 719 eV, aproximadamente, indicando a presença das espécies Fe2+ e Fe3+ (DONG et 

al., 2000). Além disso, não f oi detectada a presença de Fe0 (picos próximos de 707 eV) 

nos catalisadores que contém óxido de ferro, tanto antes quanto depois do “Ar+- etching” 

(PAPARAZZO, 1986). 

 Os resultados sugerem que a adição de alumina afeta os átomos de oxigênio 

superficiais, pois ocorreu um aumento das energias de ligação do pico O 1s de 529,9 para 

530,6 eV (LIU, SUN, MATER, 2007). Assim como podemos observar na Tabela B.1, a 

elevação das energias de ligação do pico Fe 2p1/2 e Fe2p3/2, tanto antes quanto depois do 

“Ar+- etching” para o catalisador Cu/Fe2O3-Al2O3, indicam a interação entre a alumina e 

óxido de ferro. Nesse sentido, nota-se na Figura 4.12 que o espectro Al 2p do sistema 

Catalisador 
Raman  

Θ(a) 

TEM 

Dp(b) (nm) 

 XPS   

 Cu metálico 

(% atõmica) 

Óxido de Cu 

(% atômica) 

Cu/suporte 

Cu/Al2O3 - 4,3 
b/Ar+- 0.5 0.6 0.0013 

1° Ar+- 0.4 0.3 0.0080 

Cu/Fe2O3 - 8,8 
b/Ar+- 2.9 7.0 0.1126 

1° Ar+- 14.8 - 0.1734 

Cu/Fe2O3-Al2O3 0,60 6,8 
b/Ar+- - 2.8 0.0286 

1° Ar+- 1.3 0.8 0.0219 

Cu/Nb2O5 - 5,1 
b/Ar+- 1.4 3.6 0.0534 

1° Ar+- 4.0 - 0.0418 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 0,43 3,6 
b/Ar+- 0.5 0.6 0.0111 

1° Ar+- 0.4 0.5 0.0093 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773 0,56 2,8 
b/Ar+- 0.7 0.7 0.0137 

1° Ar+- 0.9 0.2 0.0105 
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Cu/Fe2O3-Al2O3 apresentou 2 picos (73,7 e 76,1 eV), similarmente aos catalisadores 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773, enquanto que o sistema Cu/Fe2O3 exibiu 

somente um pico em 74,6 eV. Portanto, nota-se a presença de óxidos de Al em todos os 

sistemas com alumina, em que estes compostos apresentam picos Al2p simétricos com 

energia de ligação 74,6 e 75,6 eV, enquanto que a energia de ligação Al2p do alumino 

metálico é de 72,6 eV. 

 

Figura 4.11 – Espectro XPS Fe2p dos catalisadores Cu/Fe2O3 e Cu/Fe2O3-Al2O3. 

Os espectros de fotoelétrons de Raios X do Nb 3d dos catalisadores Cu/Nb2O5, 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773 são apresentados na Figura 4.13. Para o 

sistema Cu/Nb2O5, o pico Nb 3d se apresenta duplicado com um espaçamento de 2,6 eV, 

em que a energia de ligação do pico Nb 3d5/2 a 207.5 eV é atribuída à espécie Nb5+ 

(MARQUES, et al., 2008; AUFRAY et al., 2009). Além disso, após o “Ar+- etching”, 

foram notados picos associados à Nb4+ em 206.2 eV, aproximadamente. 
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Figura 4.12 – Espectros XPS Al2p dos catalisadores: (A) Cu/Al2O3, (B) Cu/Fe2O3-

Al2O3, (C) Cu/Nb2O5-Al2O3-623, (D) Cu/Nb2O5-Al2O3-773. 

O catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3-773 também apresentou tendência para espécies 

Nb4+. Este fato está relacionado com as temperaturas de calcinação (773 K) e redução 

(623 K) aplicadas no catalisador, em que a nióbia, devido às fortes interações com o 

metal, pode sofrer reduções e, consequentemente, as espécies NbOx se depositarem na 

superfície metálica. Após o o “Ar+- etching”, o sistema Cu/Nb2O5-Al2O3-773 também 

apresentou picos em regiões de baixa energia, isto é, ~203,5 eV, em que sugerem a 

presença de NbO ou NbOx (1<x<2). Tais espécies também estão presentes no catalisador 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 (MARQUES, et al., 2008; AUFRAY, et al.; 2009). 
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Figura 4.13 – Espectros XPS Nb3d dos catalisadores: (A) Cu/Nb2O5, (B) Cu/Nb2O5-

Al2O3-623 e (c) Cu/Nb2O5-Al2O3-773. 

A Figura 4.14 apresenta as imagens microscópicas da distribuição elementar dos 

catalisadores Cu/Fe2O3-Al2O3, Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5Al2O3-773 obtidas por 

Microscopia Eletrônica de Varredura, usando a técnica de Energia Dispersiva de Raios-

X. Através do contraste, podemos diferenciar as espécies Fe ou Nb (cor laranja) e Al  (cor 

verde), no entanto, a identificação das partículas de Cu foi dificultada pela estrutura 

mesoporosa dos sistemas. 

As Figuras 4.14 (a) e (c) indicam uma distribuição uniforme das partículas de Fe e 

Nb sobre a alumina. Assim como sugerido pelos resultados de Espectroscopia Raman os 

graus de cobertura da alumina (Θ) por Fe2O3 e Nb2O5 para os catalisadores Cu/Fe2O3-

Al2O3, Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5Al2O3-773 foram, respectivamente, Θ = 0.60, Θ 

= 0.43 e Θ = 0.56. Tais resultados são confirmados pela proporção entre pontos laranjas 

e verdes apresentada nas imagens de microscopia, por exemplo, o sistema Cu/Nb2O5-

Al2O3-623 exibiu a menor quantidade de pontos laranjas e o mais baixo grau de cobertura 

da alumina em relação às demais amostras. 
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 Rodrigues e colaboradores (2012) avaliaram a morfologia de suportes 

Nb2O5/Al2O3 calcinados a 823K e com cargas de nióbia iguais a 0, 1, 5, 10 e 20 %m/m. 

Ao avaliarem as imagens de MEV, estes autores observaram a formação de ilhas de nióbia 

na superfície da alumina, sendo favorecidas a medida que a carga de nióbia aumentou. 

Além disso, notaram concordância com os resultados de TPR-H2, pois, os picos de 

consumo de H2 apresentaram-se em temperaturas similares tanto para nióbia pura quanto 

para Nb2O5/Al2O3, indicando que as ilhas de nióbia reduzem a interação entre os óxidos.  

Nesse sentido, também sugerimos a formação destas ilhas de nióbia para os 

catalisadores Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5Al2O3-773, em que as interações entre os 

átomos de Nb são mais fortes em relação à interação com a superfície de alumina, 

provocando o crescimento das ilhas ou clusters de nióbia. 

 

Figura 4.14 – Imagens MEV: (a) Cu/Fe2O3-Al2O3, (b) Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e (c) 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773. Escala: 10 μm. Legenda: Laranja corresponde a Fe ou Nb e verde 

corresponde a Al. 

A distribuição das partículas de Cu foi avaliada através da Microscopia Eletrônica 

de Transmissão (Figura 4.15). As imagens obtidas indicam que os catalisadores 

apresentam uma distribuição uniforme das espécies de Cu sobre os diferentes suportes, 

cujos diâmetros médios de partículas são inferiores a 10 nm, conforme observados nos 

histogramas. Estes resultados estão de acordo com aqueles encontrados na titulação com 

N2O, isto é, os catalisadores que apresentaram os menores tamanhos de partícula, 
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Cu/Nb2O5-Al2O3-773 (2,2 nm) e Cu/Nb2O5-Al2O3-623 (3,5 nm), apresentaram as maiores 

dispersões de cobre, 70 e 65%, respectivamente. Por outro lado, o Fe2O3 apresentou o 

maior tamanho de partícula (8,8 nm) e, consequentemente, a menor dispersão de cobre 

(15%), assim como indicado pelos resultados de DRX.  Já os sistemas que apresentaram 

tamanhos de partícula próximos de 5,0 nm (Cu/Al2O3, Cu/Fe2O3-Al2O3 e Cu/Nb2O5) 

apresentaram dispersões de cobre similares (~35%). 

 

Figura 4.15 – Imagens MET e histogramas dos catalisadores Cu/Al2O3, Cu/Fe2O3, 

Cu/Fe2O3-Al2O3, Cu/Nb2O5, Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773. 
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A distribuição do Cu sobre os diferentes suportes está de acordo com os resultados 

de dispersão encontrados na titulação com N2O e com os resultados de diâmetros de 

partícula, em que o catalisador Cu/Fe2O3 apresentou a menor dispersão (15%) e partículas 

com maior diâmetro (dp=8,8 nm), enquanto que os sistemas Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773 apresentaram as maiores dispersões (65 e 75%, respectivamente) e 

menores diâmetros de partícula (3,5 e 2,2 nm, respectivamente). Além disso, as imagens 

de MET também justificam os resultados de DRX encontrados para o Cu/Fe2O3, ou seja, 

os sinais de CuO encontrados relacionam-se com a baixa dispersão das espécies de Cu e 

elevado tamanho de partícula. 

4.2 Avaliação Catalítica 

A hidrogenação seletiva do 5-hidroximetilfurfural (HMF) a 2,5-dimetilfurano 

(DMF) foi realizada por 10 horas com 0,3g de catalisador, 0,1 mol·L-1 de HMF dissolvido 

em 50 mL de THF, 423 K, 20 bar de H2 e agitação de 700 rpm. Foi utilizado o parâmetro 

de Weisz-Prater para análise da presença ou ausência de limitações de transferência de 

massa. Logo, considerando que o maior tamanho de partícula do catalisador apresenta um 

raio de 31,5 μm foram encontrados valores de Weisz-Prater menores que 0,3 tanto para o 

H2 quanto para o HMF em todos os sistemas (conforme demonstrado no Apêndice A.5), 

indicando que a difusão interna destes componentes nos poros do catalisador não causa 

limitação na reação. 

 Os resultados da velocidade inicial, TOF, rendimento de DMF e de BHMF, 

obtidos em 30% de conversão de HMF são apresentados na Tabela 4.3. Os catalisadores 

apresentaram valores de TOF na seguinte ordem: Cu/Fe2O3-Al2O3 > Cu/Al2O3 > 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773> Cu/Nb2O5-Al2O3-623 > Cu/Fe2O3 > Cu/Nb2O5. Tais valores 

refletem a melhor atividade dos catalisadores que contém alumina e que os sistemas 

Cu/Fe2O3-Al2O3 e Cu/Al2O3 são os mais ativos para a transformação de HMF nas 

condições iniciais de reação. 
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Tabela 4.3 – Velocidade inicial de reação (-rA)0, TOF, rendimentos de DMF (YDMF) e 

BHMF (YBHMF) em 30% de conversão de HMF na reação de hidrogenação sobre os 

catalisadores de cobre suportados. 

Catalisador 
(−rA)0 

(μmol/gcat.s) 
TOF (h-1) YDMF (%) YBHMF (%) 

Cu/Al2O3 22.8 316.2 2.2 27.8 

Cu/Fe2O3 0.66 20.2 4.3 25.3 

Cu/Fe2O3-Al2O3 40.7 531.6 2.2 27.7 

Cu/Nb2O5 0.37 5.2 19.3 0.4 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 19.6 137.6 2.4 27.3 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773 25.0 163.1 4.6 25.1 

 

Nas Figura 4.16 e 4.17 são apresentados, respectivamente, a conversão de HMF e 

rendimento em DMF dos catalisadores estudados. O catalisador Cu/Fe2O3 apresentou a 

menor conversão durante todo o tempo reacional (30% em 10 horas de reação) e 

rendimentos em DMF menores que 5%. Possivelmente, isto relaciona-se com à 

aglomeração e baixa dispersão das partículas de cobre, assim como observados nos 

resultados de DRX, titulação com N2O e imagens de microscopia eletrônica. O catalisador 

Cu/Nb2O5 apresentou comportamento similar, mas, com atividade e seletividade em DMF 

melhores, ou seja, atingiu 50% de conversão de HMF e 33% de rendimento em DMF em 

10 horas de reação. 

Os sistemas Cu/Al2O3, Cu/Fe2O3-Al2O3, Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-

Al2O3-773 atingiram uma conversão completa de HMF na primeira hora de reação, 

permanecendo constante durante as 10 horas. No entanto, na primeira hora de reação os 

maiores rendimentos em DMF foram obtidos com os catalisadores Cu/Fe2O3-Al2O3 

(76%) e Cu/Al2O3 (49%), sendo que atingiram rendimentos próximos de 90% no final da 

reação. Em seguida, os sistemas Cu/Nb2O5-Al2O3-773 e Cu/Nb2O5-Al2O3-723 

apresentaram rendimentos intermediários, isto é, 32% e 24% respectivamente, na 

primeira hora reacional e valores próximos de 85% em 10 horas. 

Em relação aos catalisadores que apresentaram melhor performance, isto é, 

aqueles que contam com a presença de alumina, resultados similares foram encontrados 

por Srivastava, Jadeja e Parikh (2017) ao avaliarem o catalisador bimetálico de cobre e 

cobalto suportado em alumina (Cu-Co/Al2O3) para hidrogenação do HMF em DMF. Estes 

autores utilizaram 30 bar de H2, 473K, THF como solvente e em 8 horas de reação 
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obtiveram conversão completa de HMF e rendimento em DMF próximo de 70%, porém, 

este valor sofreu queda entre 8 e 10 horas devido a formação de subprodutos. 

A diferença de atividade entre os catalisadores estudados está relacionada com a 

natureza do suporte. Os catalisadores Cu/Al2O3 e Cu/Fe2O3-Al2O3, os mais ativos, 

apresentaram dispersão de cobre similar, 33% e 35% respectivamente. Além disso, 

correlacionando o rendimento de DMF com a acidez, nota-se que Cu/Al2O3 exibiu a 

maior acidez (0,55 mol NH3/gcat), seguido por Cu/Fe2O3-Al2O3 (0,39 mol NH3/gcat). O 

catalisador Cu/Fe2O3 apresentou a menor dispersão e acidez, consequentemente, o menor 

TOF (20,2 h-1). Em contrapartida, Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773, que 

apresentaram a maior dispersão, proporcionaram elevada conversão de HMF (~100%), 

porém, não apresentaram acidez suficiente para obter boa seletividade e um elevado 

rendimento em DMF. 

Conforme apresentado no Capítulo 2 (Item 2.4) os catalisadores bifuncionais 

podem favorecer a produção de DMF a partir da hidrogenação do HMF. Guo e 

colaboradores (2016) ao avaliarem o catalisador de nanopartículas de Cobre (Cu) e 

Cobalto (Co) suportado em alumina (Al2O3) modificada com N-grafeno (NGr), 

CuCo/NGr/α-Al2O3, sugeriram que o cobalto metálico (Co0) atuou como principal metal 

ativo e o cobre contribuiu para sua dispersão, em que também podemos citar a 

contribuição da alumina para acidez e, consequentemente, seletividade em DMF. Nesse 

sentido, nossos resultados sugerem que os sítios ativos são formados por cobre metálico 

(Cu0 detectado nas análises de XPS) e sítios ácidos de Lewis, isto é, Cu0‒Al+, Cu0‒Fe+, 

Cu0‒Nb+‒Al+ e Cu‒Fe+‒Al+, em que os sistemas que apresentaram maior acidez de Lewis 

proporcionaram melhores rendimentos de DMF.  

As etapas de reação da hidrogenação de HMF para produção de DMF foram 

avaliadas a partir dos resultados de caracterização e testes catalíticos. A Figura 4.18 

apresenta a distribuição dos produtos em função do tempo de reação para o catalisador 

Cu/Fe2O3-Al2O3, em que resultados similares foram obtidos para Cu/Al2O3, Cu/Nb2O5-

Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773 (apresentados no Apêndice B.1). Nota-se que o BHMF 

é o produto com maior rendimento (~70%) em 30 min de reação, em que sua quantidade 

decresce continuamente, dando origem ao intermediário AMF e, consequentemente, 

DMF.  
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Figura 4.16 – Conversão de HMF dos catalisadores de cobre suportados. Condições de 

reação: 0,1 mol·L-1 de HMF dissolvido em THF (50 mL); 0,3g de catalisador, 423 K, 20 

bar de H2, 700 rpm e 10 horas. 

 

Figura 4.17 – Rendimento de DMF dos catalisadores de cobre suportados. Condições 

de reação: 0,1 mol·L-1 de HMF dissolvido em THF (50 mL); 0,3g de catalisador, 423 K, 

20 bar de H2, 700 rpm e 10 horas. 

O HMF também pode sofrer hidrogenação seletiva em 5-MF, produzindo AMF, 

o qual sofre desoxigenação e gera DMF. No entanto, como a quantidade de 5-MF é 

inferior a 1%, conclui-se que para estes sistemas a produção de DMF ocorre via BHMF, 

ou seja, o grupo aldeído sofre hidrogenação e, posteriormente, ocorre a hidrogenólise dos 

grupos RCH2‒OH, conforme as etapas reacionais apresentadas na Figura 4.19 (VIAR et 

al., 2019; YANG et al., 2015). Além do DMF também foram gerados produtos como 3-



78 

 

metil-1,2-ciclopentanodiol, 2-metilciclopentanol, 1,4-pentadien-3-ol, 2,5-hexanodiona, 

2,5-hexanodiol, 2-pentanal, 3-metil-4-penten-2-ol e álcool crotil, os quais tiveram 

rendimentos menores que 3% e foram classificados como “outros” na Figura 4.18 e são 

apresentados na Figura 4.19. 

 

Figura 4.18 – Distribuição dos produtos do catalisador Cu/Fe2O3-Al2O3. Condições de 

reação: 0,1 mol·L-1 de HMF dissolvido em THF (50 mL); 0,3g de catalisador, 423 K, 20 

bar de H2, 700 rpm e 10 horas. 

 

 

Fonte: Adaptado de VIAR et al., 2019 e YANG et al., 2015. 

Figura 4.19 – Principais etapas reacionais na hidrogenação do HMF a DMF com os 

catalisadores Cu/Al2O3, Cu/Fe2O3-Al2O3, Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773. 
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Conforme apresentado na Figura 4.20, a distribuição dos produtos de reação com 

o catalisador Cu/Fe2O3 apresentou o BHMF, 5-MF e AMF como intermediários, sendo o 

BHMF o principal, com rendimentos crescentes ao longo da reação e atingindo o valor 

de 28% em 10 horas, enquanto que os demais apresentaram rendimentos inferiores a 1%. 

O rendimento em DMF atingiu 5% no final da reação e tais resultados indicam que no 

HMF a redução da carbonila ocorre mais rápido que a perda da hidroxila, em que a reação 

tende a ocorrer conforme as etapas apresentadas na Figura 4.19. 

Para o catalisador Cu/Nb2O5 a distribuição dos produtos apresentada na Figura 

4.21 indica o 5-metilfurfutal como principal intermediário da reação de hidrogenação do 

HMF em DMF, uma vez que seu rendimento atingiu 17% em 10 horas, enquanto que os 

rendimentos de BHMF foram inferiores a 1%. Portanto, de acordo com a Figura 4.22, 

sugere-se que a rota dominante da reação se dá com a hidrogenação do grupo hidroxila 

do HMF, gerando 5-MF, o qual sofre hidrogenação, produzindo AMF e 

consequentemente, DMF (VIAR et al., 2019; YANG et al., 2015). Além do DMF foram 

gerados os produtos 3-hidroxi-3-metilpentanal, 2,5-hexanodiona e 1,4-pentadien-3-ol 

com rendimentos menores que 1%, também apresentados na Figura 4.22. 

 

Figura 4.20 – Distribuição dos produtos do catalisador Cu/Fe2O3. Condições de reação: 

0,1 mol·L-1 de HMF dissolvido em THF (50 mL); 0,3g de catalisador, 423 K, 20 bar de 

H2, 700 rpm e 10 horas. 

 



80 

 

 

Figura 4.21 – Distribuição dos produtos do catalisador Cu/Nb2O5. Condições de reação: 

0,1 mol·L-1 de HMF dissolvido em THF (50 mL); 0,3g de catalisador, 423 K, 20 bar de 

H2, 700 rpm e 10 horas. 

 

 

Fonte: Adaptado de VIAR et al., 2019 e YANG et al., 2015. 

Figura 4.22 – Etapas reacionais na hidrogenação do HMF a DMF com os catalisadores 

Cu/Nb2O5. 
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Os resultados catalíticos sugerem que a adequada dispersão da fase metálica, 

tamanho de partícula, acidez e a natureza dos sítios ácidos desempenham um papel 

fundamental na conversão de HMF e rendimento em DMF. Nesse sentido, a acidez é 

crucial, porém, as interações metal-suporte e as condições de reação também devem ser 

levadas em conta, sendo que a combinação de todos estes fatores provoca diferentes 

performances catalíticas, assim como observamos. 

As distribuições de produtos apresentadas podem ser associadas às diferentes 

propriedades texturais (Tabela 4.1) e às naturezas de sítios ácidos, conforme indicado nos 

resultados de TPD-NH3 (Figura 4.7) e DRIFT-Pyr (Figura 4.8).  Os catalisadores 

Cu/Al2O3, Cu/Fe2O3-Al2O3, Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-Al2O3-773 apresentaram 

as maiores conversões de HMF e rendimentos de DMF, o qual foi produzido via BHMF.  

Estes sistemas com alumina contêm tanto sítios ácidos de Lewis quanto de 

Bronsted, valores moderados e altos de acidez total (0,22 – 0,55 mol NH3/gcat), os maiores 

resultados de dispersão (33 a 70%) e os menores tamanhos de partícula, o que levou a 

melhores performances diante dos elevados resultados de TOF e conversão de HMF 

obtidos tanto nas primeiras horas de reação quanto no decorrer da mesma. Destaca-se que 

a presença de subprodutos resultantes da abertura e hidrogenação do anel furânico, 

mesmo que em baixos rendimentos (menores que 2%) pode ser associada à presença de 

sítios ácidos fortes de Lewis. 

O catalisador Cu/Nb2O5 é composto por sítios ácidos fracos e moderados de Lewis 

e Bronsted, dispersão intermediária (33%), baixa acidez total (0,16 mol NH3/gcat) e baixa 

área específica (36 m2/g). Tais fatores induzem a formação de 5-MF e menores 

rendimentos de DMF em relação aos demais catalisadores suportados em nióbia-alumina. 

Assim como podemos observar na Figura 4.22 a obtenção de DMF a partir do 5-MF como 

intermediário apresenta uma maior tendência em formar subprodutos e reduzir a 

seletividade. O catalisador Cu/Fe2O3 apresentou as condições texturais, dispersão e acidez 

mais desfavoráveis, isto é, presença de sítios ácidos somente de Bronsted, os menores 

valores de acidez total (0,13 mol NH3/gcat), dispersão (15%) e área específica (9,0 m2/g), 

além do maior diâmetro de poro (29 nm). Assim, tais fatores contribuíram para a baixa 

conversão de HMF e baixo rendimento de DMF, obtido via BHMF. 

Portanto, sugere-se que para obtenção de elevada conversão de HMF e rendimento 

de DMF é necessária a contribuição de sítios ácidos, principalmente de Lewis, enquanto 
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que os sítios ácidos de Bronsted atuam como coadjuvantes. Sugere-se que o oxigênio dos 

grupos hidroxila do BHMF é ativado por sítios ácidos de Lewis do suporte catalítico (Al+, 

Fe+, Nb+ - Al+ ou Fe+ - Al+) e o cobre metálico (Cu0) promove a hidrogenação do HMF a 

BHMF, seguido pela hidrogenólise do AMF produzido e, finalmente, conversão em 

DMF. 

Os resultados de reuso dos catalisadores estudados no tempo reacional de 10 horas 

são apresentados na Tabela 4.4. Nota-se que no reciclo o catalisador Cu/Al2O3 manteve 

tanto a conversão de HMF quanto o rendimento em DMF, demostrando boa estabilidade 

catalítica. A conversão de HMF dos catalisadores Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e Cu/Nb2O5-

Al2O3-773 continuou completa, contudo, o rendimento em DMF apresentou queda para 

ambos na reutilização, isto é, de 84,5% para 49,5% e 87,7% para 65,5%, respectivamente. 

Apesar da queda de seletividade para DMF, estes catalisadores apresentaram o BHMF 

como principal intermediário de reação, com rendimentos de 46,5% e 31,4%, 

respectivamente. 

A Figura 4.24 apresenta os resultados de DRX dos sistemas Cu/Fe2O3-Al2O3 após 

reação de reuso. Observa-se a ausência de diferenças em relação aos difratogramas de 

raios-X da primeira corrida reacional (Figura 4.1), logo, sugere-se que a redução do 

rendimento em DMF é resultante da deposição de componentes da mistura reacional na 

superfície dos sítios ativos. Nesse sentido, os resultados de TGA dos catalisadores após o 

reuso (Figura 4.23) indicam uma redução de aproximadamente 20% em massa até 400 °C 

para todos os sistemas, com exceção dos catalisadores Cu/Fe2O3 e Cu/Nb2O5, que 

apresentaram reduções de 10%, em que isto indica a decomposição de espécies orgânicas 

adsorvidas na superfície do catalisador. Porém, vale lembrar que a sinterização ou 

oxidação da fase ativa também podem estar relacionadas com a queda de rendimento em 

DMF. 
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Figura 4.23 – Perfis TGA dos catalisadores após reação de reuso. 

Tabela 4.4 – Resultados de reuso dos catalisadores estudados. Condições de reação: 0,1 

mol·L-1 de HMF dissolvido em THF (50 mL); 0,3g de catalisador, 423 K, 20 bar de H2, 

700 rpm e 10 horas. 

 

Os catalisadores que contém óxido férrico apresentaram drásticas quedas de 

conversão de HMF e rendimento em DMF – uma severa desativação. Conforme 

apresentado na Figura 4.24, os difratogramas de raios-X dos catalisadores Cu/Fe2O3 e 

Cu/Fe2O3-Al2O3 após a reação de reuso não apresentaram diferenças significativas em 

Catalisador 
XHMF YDMF 

Corrida 1 Corrida 2 Corrida 1 Corrida 2 

Cu/Al2O3 100 100 93,9 93,6 

Cu/Fe2O3 32,7 0,8 4,7 0,10 

Cu/Fe2O3-Al2O3 100 16,4 93,3 15,1 

Cu/Nb2O5 52,0 23,1 33,4 18,5 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 100 100 84,5 49,5 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773 100 100 87,7 65,5 
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relação a primeira corrida reacional. Nota-se os picos de difração correspondentes à 

hematita (JCPDS 87-1166) desapareceram após o reuso, em sugere-se que estes sofreram 

redução pelo H2 utilizado na reação formando os óxidos Fe3O4 (JCPDS 88-0315) e FeO 

(JCPDS 77-2355). Isto relaciona-se com a desativação, uma vez que podemos inferir um 

aumento no grau de cobertura (θ) da alumina pelo Fe2O3 e redução da acidez total. 

 

Figura 4.24 – Difratogramas de raios-X do catalisador Cu/Fe2O3-Al2O3 após reação de 

reuso. 

O catalisador Cu/Nb2O5 também apresentou desativação e instabilidade após no 

seu reuso, em que tanto a conversão de HMF quanto o rendimento em DMF apresentaram 

queda de aproximadamente 50% em relação a primeira corrida reacional. Esta 

instabilidade pode ser resultante da redução parcial da nióbia e a consequente perda de 

acidez. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

 Os catalisadores de cobre se apresentam como uma alternativa potencial para a 

hidrogenação do HMF em DMF em relação aos catalisadores de metais com maior custo 

e mais nocivos ao meio ambiente, os chamados metais nobres. Além do metal, o suporte 

catalítico e as condições de reação influenciam na atividade e seletividade do catalisador. 

A combinação dos óxidos de nióbia e ferro com alumina e o tratamento dos catalisadores 

em diferentes temperaturas nos evidenciou que a elevada dispersão de cobre e os sítios 

ácidos de Lewis (acidez total moderada a alta) são imprescindíveis para a ativação do 

oxigênio dos grupos hidroxila do HMF e formação do DMF via BHMF. 

 Observamos que a reação de hidrogenação do HMF em DMF apresentou 

resultados satisfatórios com catalisadores monometálicos de cobre suportados, utilizando 

apenas 5% em massa de Cu e condições brandas, isto é, 423 K e 20 bar de H2. Em 10 

horas de reação os catalisadores Cu/Al2O3, Cu/Fe2O3-Al2O3, Cu/Nb2O5-Al2O3-623 e 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773 apresentaram conversão completa de HMF e rendimentos em DMF 

próximos de 90%, uma vez que exibiram acidez moderada a alta (principalmente de 

Lewis), os maiores valores de dispersão metálica (33 a 70%) e os menores tamanhos de 

partícula (2,2 a 4,9 nm), resultando em maiores valores de TOF e melhor performance. 

Adicionalmente, o sistema Cu/Al2O3 apresentou estabilidade catalítica na reação de 

reuso. 

 Por outro lado, os catalisadores Cu/Fe2O3 e Cu/Nb2O5 não apresentaram 

performance satisfatória. Em 10 horas de reação o sistema Cu/Fe2O3 apresentou 32,7% 

de conversão de HMF e 4,7% de rendimento em DMF, sendo praticamente inativo na 

reação de reuso, e o catalisador Cu/Nb2O5 apresentou 52 e 33,4% de conversão de HMF 

e rendimento em DMF, respectivamente, com perda de atividade no reuso. Porém, estes 

catalisadores apresentaram os menores valores de acidez total (0,13 e 0,15 mol NH3/gcat), 

baixos valores de dispersão (15 e 33%) e os maiores tamanhos de partícula (8,8 e 5 nm). 

 Os testes catalíticos indicaram que produção de DMF ocorre por meio do 

intermediário BHMF, com exceção do Cu/Nb2O5, que procede via 5-MF. Portanto, os 

catalisadores de cobre suportados em alumina e nióbia-alumina apresentam-se como 

potenciais alternativas para a conversão do HMF em DMF, com disponibilidade 

abundante, custo baixo e não nocivos ao meio ambiente. 
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APÊNDICE A – CÁLCULOS 

A.1 Balanço de massa do reator batelada 

Hipóteses: 

i. Não há entrada ou saída de reagentes e produtos. 

ii. Reagentes são alimentados no tempo zero segundos (t = 0) e transformados ao 

longo do tempo (transiente). 

iii. Mistura perfeita. 

iv. Volume constante. 

v. Reação de pseudo primeira ordem. 

Equação de balanço de massa: 

[𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎] − [𝑆𝑎𝑖] = [𝑅𝑒𝑎𝑔𝑒] + [𝐴𝑐ú𝑚𝑢𝑙𝑜] 

0 − 0 = (−𝑟𝐻𝑀𝐹) ∙ 𝑉 +
𝑑𝑁𝐻𝑀𝐹

𝑑𝑡
 

(−𝑟𝐻𝑀𝐹) = −
1

𝑉
∙

𝑑𝑁𝐻𝑀𝐹

𝑑𝑡
 

(−𝑟𝐻𝑀𝐹) = −
𝑑

𝑑𝑡

𝑁𝐻𝑀𝐹

𝑉
 

(−𝑟𝐻𝑀𝐹) = −
𝑑𝐶𝐻𝑀𝐹

𝑑𝑡
 

(−𝑟𝐻𝑀𝐹) =
𝐶𝐻𝑀𝐹 0

1 + 𝜖𝐻𝑀𝐹𝑋𝐻𝑀𝐹
∙

𝑑𝑋𝐻𝑀𝐹

𝑑𝑡
 

(−𝑟𝐻𝑀𝐹) = 𝐾𝑎𝑝 ∙ 𝐶𝐻𝑀𝐹 

𝐶𝐻𝑀𝐹 0

1 + 𝜖𝐻𝑀𝐹𝑋𝐻𝑀𝐹
∙

𝑑𝑋𝐻𝑀𝐹

𝑑𝑡
= 𝐾𝑎𝑝 ∙

𝐶𝐻𝑀𝐹 0 ∙ (1 − 𝑋𝐻𝑀𝐹)

1 + 𝜖𝐻𝑀𝐹𝑋𝐻𝑀𝐹
 

𝑑𝑋𝐻𝑀𝐹

𝑑𝑡
= 𝐾𝑎𝑝 ∙ (1 − 𝑋𝐻𝑀𝐹) 

Portanto, a equação resultante do balanço de massa é: 

ln(1 − 𝑋𝐻𝑀𝐹) = −𝐾𝑎𝑝 ∙ 𝑡   (Equação A.1) 
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A.2 Conversão e rendimento 

A.2.1 Dados de reação e cromatográficos 

Tabela A.1 – Condições de reação e dados. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela A.2 – Condições de cromatografia 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro Unidade Valor 

Temperatura K 423 

Pressão de hidrogênio Pa 2,00·106 

Volume de Solução m3 5,00·10-5 

Massa de catalisador Kg 0,0003 

Massa molar do carbono g·mol-1 12,0107 

Massa molar do hidrogênio g·mol-1 1,00794 

Massa molar do oxigênio g·mol-1 15,9990 

Parâmetro Unidade Valor 

Volume injetado μL 1 

Split - 24 

Volume injetado real μL 0,04 

Temperatura do injetor K 513 

Constante universal dos gases (R) 
𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝑚𝐿

𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾
 82,05 

Fator de resposta DMF - 𝑦 = 6 ∙ 107𝑥 + 6 ∙ 107 = 6 ∙ 107   

Fator de resposta HMF - 𝑦 = 9 ∙ 108𝑥 + 2 ∙ 107 = 9 ∙ 108 

Fator de resposta outros - 9 ∙ 108 
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Tabela A.3 – Resultados de cromatografia 

 

 

 

 

 

 

Substância 
Tempo de 

retenção 
Classificação Peso Molecular Átomos de C Átomos de H Átomos de O 

2,5-dimetilfurano 2,4 Produto 96,12672 6 8 1 

Não identificado 3,3 - 100,16000 - - - 

3-metil-4-penten-2-ol 4,0 Subproduto 100,15848 6 12 1 

Álcool crotonílico 5,0 Subproduto 72,10532 4 8 1 

2-pentenal 5,2 Subproduto 84,11602 5 8 1 

2-metilciclopentanol 7,4 Subproduto 100,15848 6 12 1 

Não identificado 8,1 - 100,16000 - - - 

Hexanol 8,3 Subproduto 102,17436 6 14 1 

2,5-dimetiltetrahidrofurano 12,6 Subproduto 100,15848 6 12 1 

Álcool 5-

metiltetrahidrofurfural 
14,4 Subproduto 116,15748 6 12 2 

2-hexanodiona 14,8 Subproduto 114,14160 6 10 2 

5-metilfurfural 16,9 Intermediário 110,10984 6 6 2 

2,5-hexanodiol 17,8 Sub-produto 118,17336 6 14 2 

Não identificado 18,2 - 100,16000 - - - 

Não identificado 18,3 - 100,16000 - - - 

Não identificado 18,7 - 100,16000 - - - 

Álcool 5-metilfurfural 19,9 Intermediário 112,12572 6 8 2 

Não identificado 21,5 - 100,16000 - - - 

3-hidroxi-3-metilpentanal 21,8 Subproduto 116,12572 6 8 2 

3-metil-1,2-

cilcopentanodiol 
25,2 Subproduto 116,15748 6 12 2 

Não identificado 26,3 - - - - - 

Não identificado 28,1 - - - - - 

Não identificado 28,7 - - - - - 

1,4-pentadien-3-ol 29,4 Subproduto 88,118 5 8 1 

5-hidroximetilfurfural 50,8 Reagente 126,10884 6 6 3 

2,5-bishidroximetilfurano 60,7 Intermediário 128,12472 6 8 3 
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Tabela A.4 – Frações molares dos analitos obtidos em 0,16 horas de reação para o 

catalisador Cu/Al2O3. 

 

 

 

 

Substância Área Área corrigida 
% Área 

(Ai/Atotal x 100) 
% Áreai/PMi 

Fração molar 

(%Áreai/PMi)/(∑%Ai/PMi) 
ji x yi 

2,5-dimetilfurano 136568 0,002276 3,059995 0,031833 0,040076 0,240458 

Não identificado 0 0 0 0 0 - 

3-metil-4-penten-2-ol 0 0 0 0 0 0 

Álcool crotonílico 5483 6,09E-06 0,00819 0,000114 0,000143 0,000572 

2-pentenal 0 0 0 0 0 0 

2-metilciclopentanol 0 0 0 0 0 0 

Não identificado 0 0 0 - - - 

Hexanol 0 0 0 0 0 0 

2,5-dimetiltetrahidrofurano 0 0 0 0 0 0 

Álcool 5-

metiltetrahidrofurfural 
0 0 0 0 0 0 

2-hexanodiona 0 0 0 0 0 0 

5-metilfurfural 18948 2,11E-05 0,028304 0,000257 0,000324 0,001942 

2,5-hexanodiol 0 0 0 0 0 0 

Não identificado 0 0 0 0 0 - 

Não identificado 0 0 0 0 0 - 

Não identificado 0 0 0 0 0 - 

Álcool 5-metilfurfural 65121 7,24E-05 0,097275 0,000868 0,001092 0,006553 

Não identificado 0 0 0 - - - 

3-hidroxi-3-metilpentanal 4377 4,86E-06 0,006538 5,63E-05 7,09E-05 0,000425 

3-metil-1,2-

cilcopentanodiol 
0 0 0 0 0 0 

Não identificado 0 0 0 - - - 

Não identificado 0 0 0 - - - 

Não identificado 0 0 0 - - - 

1,4-pentadien-3-ol 0 0 0 0 0 0 

5-hidroximetilfurfural 30409391 0,033788 45,4243 0,360199 0,453476 2,720859 

2,5-bishidroximetilfurano 34393370 0,038215 51,3754 0,40098 0,504817 3,028905 

Total 65033258 0,074384 100 0,794306 1 5,999714 
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A.2.2 Rendimentos 

Equação utilizada: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
𝑗𝑖∙𝑦𝑖

∑ 𝑗𝑖∙𝑦𝑖𝑖
𝑥100  (Equação A.2) 

Onde ji é igual ao número de carbonos do HMF (6 carbonos) e yi é a fração molar 

de cada substância. 

Para cada catalisador estudado foram realizadas as integrações dos picos 

cromatográficos, nos tempos de reação 0, 0,16, 0,5, 1, 2, 3, 5 e 10 horas, para obtenção 

das respectivas áreas e quantificação da concentração de cada um dos 26 analitos em 

identificação apresentados na Tabela A.3. As áreas foram corrigidas de acordo com os 

fatores de resposta apresentados na Tabela A.2 e em seguida foram obtidas as frações 

molares de cada analito, conforme os cálculos apresentados na Tabela A.4. 

Portanto, tomando como exemplo os dados da Tabela A.4, o rendimento de 2,5-

dimetilfurano em 0,16 horas de reação com o catalisador Cu/Al2O3 é obtido da seguinte 

forma: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =
0,240458

5,999714
𝑥100 = 4,01% (Equação A.3) 

Este cálculo foi executado para cada analito de acordo com os resultados obtidos 

nos tempos reacionais determinados. 

A.2.3 Conversão do HMF 

Equação utilizada: 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 (%) =
∑ 𝑗𝑖∙𝑦𝑖𝑖 −𝑗𝐻𝑀𝐹∙𝑦𝐻𝑀𝐹

∑ 𝑗𝑖∙𝑦𝑖𝑖
  (Equação A.4) 

Onde ji é igual ao número de carbonos do HMF (6 carbonos) e yi é a fração molar 

de cada substância apresentada na Tabela A.3. 

Portanto, tomando como exemplo os dados da Tabela A.4, a conversão de HMF 

em 0,16 horas de reação com o catalisador Cu/Al2O3 é obtida da seguinte forma: 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 (%) =
5,999714 − 2,720859

5,999714
𝑥100 = 54,65% 
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A.3 Taxa inicial de reação 

 Para o cálculo da taxa inicial de reação (‒ra) foi considerada uma reação de pseudo 

primeira ordem, em que foi utilizada a seguinte equação: 

(−𝑟𝐴)0 = 𝑘𝑎𝑝𝐶𝐻𝑀𝐹0
∙

𝑉

𝑊
  (Equação A.5) 

A partir da Equação A.1 de balanço de massa do reator, temos: 

(−𝑟𝐴)0 = −
ln (1−𝑋𝐻𝑀𝐹)

𝑡
∙ 𝐶𝐻𝑀𝐹0

∙
𝑉

𝑊
   (Equação A.6) 

Onde XHMF é a conversão de HMF em 0,16 h de reação, t é o tempo de reação em 

segundos (576 s), 𝐶𝐻𝑀𝐹0
 é a concentração inicial de HMF (0,005 mol·L-1), W é a massa 

de catalisador em gramas e V é o volume de 1 litro. Na Tabela A.5 é apresentado para 

cada sistema os respectivos dados de conversão, massa de catalisador e a taxa inicial de 

reação, obtida de acordo com a Equação A.6. 

Tabela A.5 – Taxa inicial de reação 

 

A.4 Frequência de reação por sítio ativo (TOF) 

Os valores iniciais de TOF foram estimados para cada catalisador a partir da taxa 

inicial de reação e o número de átomos superficiais de cobre, conforme Equação A.7. 

𝑇𝑂𝐹(𝑠−1) =
(−𝑟𝐴)0

𝑛º 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑒 𝐶𝑢
 (Equação A.7) 

O número de átomos superficiais de cobre por grama de catalisador foi obtido de 

acordo com a Equação A.8 a partir dos resultados de dispersão de cobre (titulação com 

N2O) e do número de mols de átomos cobre por grama de catalisador. 

Catalisador Conversão (0,16 h) 
Massa de 

catalisador (g) 

(-rA)0 

(μmol/s·gcat) 

Cu/Al2O3 54,70 0,3012 22,82 

Cu/Fe2O3 2,30 0,3041 0,66 

Cu/Fe2O3-Al2O3 76,60 0,3098 40,70 

Cu/Nb2O5 1,30 0,3031 0,37 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 49,60 0,3040 19,56 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773 58,60 0,3065 24,98 



101 

 

𝑁° á𝑡𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢 = 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠ã𝑜 ∙
𝑀𝑜𝑙𝑠 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢

𝑔𝑐𝑎𝑡
  (Equação A.8) 

 Onde, 

𝑀𝑜𝑙𝑠 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑢

𝑔𝑐𝑎𝑡
=

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑢 (
𝑔

𝑔𝑐𝑎𝑡
)

𝑃𝑀 𝐶𝑢 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

=
0,05

63,5
= 7,87 ∙ 10−4 

Portanto, os valores de TOF calculados a partir da Equação A.7 são apresentados 

na Tabela A.6. 

Tabela A.6 – Cálculo do TOF. 

 

A.5 Determinação da densidade do leito e do catalisador 

Primeiramente foi determinada a massa do eppendorf vazio e em seguida a massa 

do eppendorf preenchido com amostra de catalisador. Então, a massa de amostra, obtida 

através da diferença entre estes dois valores, foi dívida pelo volume do leito (considerado 

como 0,2 mL) e o resultado foi adotado como densidade do leito. Os resultados são 

apresentados na Tabela A.7. 

Determinou-se o volume de catalisador através da diferença entre o volume de 

água (5 mL) e o volume do leito. Portanto, a densidade do catalisador foi obtida através 

da relação entre a massa de amostra e o volume de catalisador. Os resultados são 

apesentados na Tabela A.8. 

 

Catalisador 
(-rA)0 

(μmol/s·gcat) 
Dispersão 

Mol de átomos 

de Cu/gcat 

Mol de átomos 

superficiais de Cu/gcat 
TOF (s-1) 

Cu/Al2O3 22,82 0,33 7,87·10-4 2,60·10-4 8,78·10-2 

Cu/Fe2O3 0,66 0,15 7,87·10-4 1,18·10-4 5,62·10-3 

Cu/Fe2O3-Al2O3 40,70 0,35 7,87·10-4 2,76·10-4 1,48·10-1 

Cu/Nb2O5 0,37 0,33 7,87·10-4 2,60·10-4 1,44·10-3 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 19,56 0,65 7,87·10-4 5,12·10-4 3,82·10-2 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773 24,98 0,70 7,87·10-4 5,51·10-4 4,53·10-2 
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Tabela A.7 – Densidade do leito (ρleito) 

Catalisador 
Massa eppendorf 

vazio (g) 
Massa eppendorf 

+ amostra (g) 
Massa 

amostra (g) 
Vleito (mL) ρleito 

Cu/Al2O3 1,12749 1,30702 0,180 0,2 0,898 

Cu/Fe2O3 1,09444 1,52945 0,435 0,2 2,175 

Cu/Fe2O3-Al2O3 1,12326 1,29001 0,167 0,2 0,834 

Cu/Nb2O5 1,10435 1,29689 0,193 0,2 0,963 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 1,09131 1,28770 0,196 0,2 0,982 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773 1,10969 1,27959 0,170 0,2 0,850 

 

Tabela A.8 – Densidade do catalisador (ρcatalisador) 

Catalisador 
Volume de 

água (mL) 
Volume de 

catalisador (mL) 
ρleito 

Cu/Al2O3 0,5 0,3 0,5984 

Cu/Fe2O3 0,5 0,3 1,4500 

Cu/Fe2O3-Al2O3 0,5 0,3 0,5558 

Cu/Nb2O5 0,5 0,3 0,6418 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 0,5 0,3 0,6546 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773 0,5 0,3 0,5663 

 

A.6 Weiz Prater 

Foram avaliadas as restrições por transferência de massa intrapartícula para os 

reagentes H2 e HMF utilizando o método de Weiz Prater, conforme equação A.9. Os 

dados utilizados para os cálculos são apresentados na Tabela A.9.  

𝑁𝑊𝑃 =
ℜ𝑅𝑝

2

𝐶𝑠𝐷𝑒𝑓𝑓
  (Equação A.9) 

Onde ℜ é a taxa de reação (mol·cm-3·s-1), Rp é o raio da partícula, Cs é a 

concentração do soluto na superfície do sólido e Deff é a difusividade efetiva do soluto 

nos poros da partícula sólida. 

 A difusividade efetiva dos reagentes nos poros do catalisador foi obtida por meio 

da Equação A.10. 

𝐷𝑒𝑓𝑓 = 𝐷𝑏
(1−𝜆)2

1+𝑃𝜆
 (Equação A.10) 
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 Onde Db é a difusividade do soluto (H2 ou HMF) no solvente (THF), λ é razão 

entre o raio da partícula de soluto e o raio médio dos poros do catalisador e P é igual a 

16,3. 

Tabela A.9 – Dados para cálculo Weiz Prater. 

Dado Unidade Valor 

Peso molecular HMF g/mol 126,11 

Peso molecular THF g/mol 72,11 

Peso molecular H2 g/mol 2,02 

Temperatura de reação K 423 

Constante universal gases (R) Atm·L·mol-1·K-1 0,0820574587 

Parâmetro de associação do 

solvente (χ) 
- 1 

Viscosidade THF a 373K (μ) Pa·s 2,34·10-4 

Massa específica THF (ρ) Kg/m3 0,889 

Temperatura de ebulição HMF K 388 

Temperatura de ebulição THF K 339 

Volume molar do H2 no ponto de 

ebulição normal 
m3/Kmol 0,0286 

Volume molar HMF m3/Kmol 0,0977 

Volume molar THF m3/Kmol 0,0860 

Calor de vaporização THF KJ/mol 29,81 

Calor de vaporização HMF KJ/mol 77,99 

Diâmetro molécula HMF (Å) 5,9 

Diâmetro molécula H2 nm 0,24 

Raio de partícula (a) cm 0,00315 

Diâmetro de partícula (b) m 0,000063 

(a) Valor estimado adotado para todos os catalisadores. 

(b) Valor adotado para todos os catalisadores. 

  

A difusividade do H2 no THF foi calculada de acordo com a Equação A.11, onde 

T é a temperatura de reação (423 K), χ é o parâmetro de associação, M2 é a massa molar 

de THF, η2 é a viscosidade do THF e V1 é o volume molar de H2 no ponto de ebulição 

normal. 

𝐷12
0 = 1,1728 ∙ 10−16 𝑇√χ𝑀2

η𝑉1
0,6   (Equação A.11) 

 A difusividade do HMF no THF foi calculada de acordo com Equação A.12, onde 

T é temperatura de reação, η2 é a viscosidade do THF, V2 é o volume molar de THF, V1 
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é o volume molar de HMF, L2 e L1 são os calores latentes de vaporização do THF e HMF, 

respectivamente. 

𝐷12
0 = 4,4 ∙ 10−15 𝑇

𝜂2
(

𝑉2

𝑉1
)

1/6

(
𝐿2

𝑣𝑎𝑝

𝐿1
𝑣𝑎𝑝)

1/2

 (Equação A.12) 

 Aplicando os valores apresentados na Tabela A.9 nas equações A.11 e A.12 foram 

obtidos os seguintes resultados de difusividade: DH2/THF = 1,52·10-4 cm2/s e DHMF/THF = 

4,81·10-5 cm2/s. Estes resultados foram aplicados na Equação A.10 e foram obtidas as 

difusividades efetivas do H2 e HMF em cada catalisador. Em seguida, as difusividades 

efetivas foram utilizadas para calcular o número Weiz Prater de acordo com a equação 

A.9. Os resultados destas etapas são apresentados na Tabela A.10. 

Tabela A.10 – Resultados de Weiz Prater. 

Catalisador 
Diâmetro de 

poro (cm) (a) λHMF λH2 
(-ra)  

(mol·cm-3·s-1-) 
NWP H2 NWP HMF 

Cu/Al2O3 10 5,90·10-2 2,40·10-3 2,05·10-5 0,01 0,09 

Cu/Fe2O3 29 2,03·10-2 8,28·10-4 1,44·10-6 0,00 0,01 

Cu/Fe2O3-Al2O3 11 5,36·10-2 2,18·10-3 3,39·10-5 0,02 0,15 

Cu/Nb2O5 13 4,54·10-2 1,85·10-3 3,61·10-7 0,00 0,00 

Cu/Nb2O5-Al2O3-623 10 5,90·10-2 2,40·10-3 1,92·10-5 0,01 0,09 

Cu/Nb2O5-Al2O3-773 10 5,90·10-2 2,40·10-3 2,12·10-5 0,01 0,10 

(a) Valores obtidos por Fisissorção de N2. 

 

A.7 Fisissorção de N2 

Os dados obtidos no equipamento Micromeritics ASAP-2020 foram analisados de 

acordo com o modelo BET. Foi avaliado a capacidade de adsorção da monocamada Vm 

(volume adsorvido STP/gcatalisador) a partir da linearização da isoterma BET (Equação 

A.13). Este valor foi utilizado para determinação da área específica do catalisador, de 

acordo com a Equação A.14. 

𝑃

𝑃0

1−
𝑃

𝑃0

=
1

𝑉∙𝐶
+

𝐶−1

𝑉∙𝐶
(

𝑃

𝑃0
)  (Equação A.13) 

 Onde: P = pressão de equilíbrio; P0 = pressão de saturação do gás; V = volume 

adsorvido na pressão de equilíbrio; C = parâmetro relacionado com o calor de adsorção e 
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o tipo de isoterma. O resultado desta equação é uma linha reta com inclinação A=(C-

1)/(V·C) e com interseção da isoterma com eixo y dada por I = 1/(V·C). O coeficiente 

angular e a interseção da reta permitem calcular a quantidade de gás adsorvido na 

monocamada (Vm) através da Equação A.14. 

𝑆𝐵𝐸𝑇 =
𝑉𝑚∙𝜎∙(6,023∙1023)(

𝑚2

𝑔
)

22414 𝑐𝑚3 𝑆𝑇𝑃∙(
1018𝑛𝑚

𝑚2 )
  (Equação A.14) 

 Onde: Vm=Volume adsorvido pela monocamada (cm3/gcat); σ = área que cobre 

uma molécula de adsorvato (𝜎𝑁2
= 0,162 nm2/molécula) e 10-18 = fator de conversão para 

m2/g.  

 A seguir, para cada catalisado são apresentados os dados obtidos no equipamento 

Micromeritics ASAP-2020, a linearização da isoterma de BET e o cálculo de área 

específica. 

A.7.1 Cu/Al2O3 

Tabela A.11 – BET Cu/Al2O3 

BET Cu/Al2O3
 

           Analysis Adsorptive: N2        Analysis Bath: 78,846 K    Sample Weight: 0,4376 g 

War Free Space: 16,6338 cm3           Cold Free Space: 48,6596 cm3 

BET Surface Area Report 

BET Surface Area 173,0205 ± 2,2104 m2/g         Slope: 0,025041 ± 0,000321 g/cm3 STP 

Y-Intercept: 0,000119 ± 0,000021 g/cm3 STP     C: 210,83819 

Correlation Coefficient: 0,9997540  

Vm = 39,7456 cm3/g STP                                     Molecular Cross Section: 0,1620 nm2 

Adsorption Average pore Width: 9,99680 nm   Dessorption Average Pore Width: 10,00817 nm 

Correlação Linear 

Pressão Relativa 1/[Q(p/p0 - 1)] 

0,009858 0,000343 

0,030302 0,000898 

0,062878 0,001711 

0,076785 0,0022048 

0,099588 0,002595 
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Figura A.1 – Isoterma de adsorção física Cu/Al2O3. 

𝑆𝐵𝐸𝑇 =
39,7456 ∙ 0,1620 ∙ (6,023 ∙ 1023)(

𝑚2

𝑔 )

22414 𝑐𝑚3 𝑆𝑇𝑃 ∙ (
10−18𝑛𝑚

𝑚2 )
= 173,03 𝑚2/𝑔 

A.7.2 Cu/Fe2O3 

Tabela A.12 – BET Cu/Fe2O3 

BET Cu/Al2O3
 

           Analysis Adsorptive: N2        Analysis Bath: 78,688 K    Sample Weight: 0,9950 g 

War Free Space: 16,7837 cm3           Cold Free Space: 49,4657 cm3 

BET Surface Area Report 

BET Surface Area 8,7280 ± 0,0351 m2/g         Slope: 0,495543 ± 0,001987 g/cm3 STP 

Y-Intercept: 0,0003219 ± 0,000268 g/cm3 STP     C: 154,938490 

Correlation Coefficient: 0,9999759  

Vm = 2,0050 cm3/g STP                                     Molecular Cross Section: 0,1620 nm2 

Adsorption Average pore Width: 293,4550 Å   Dessorption Average Pore Width: 292,1394 Å 

Correlação Linear 

Pressão Relativa 1/[Q(p/p0 - 1)] 

0,067263 0,036366 

0,079807 0,042768 

0,119871 0,062858 

0,16016 0,082723 

0,200113 0,102194 
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Figura A.2 – Isoterma de adsorção física Cu/Fe2O3. 

𝑆𝐵𝐸𝑇 =
2,0050 ∙ 0,1620 ∙ (6,023 ∙ 1023)(

𝑚2

𝑔 )

22414 𝑐𝑚3 𝑆𝑇𝑃 ∙ (
10−18𝑛𝑚

𝑚2 )
= 8,73 𝑚2/𝑔 

A.7.3 Cu/Fe2O3-Al2O3 

Tabela A.13 – BET Cu/Fe2O3-Al2O3 

BET Cu/Fe2O3-Al2O3 

           Analysis Adsorptive: N2        Analysis Bath: 78,85 K    Sample Weight: 0,9950 g 

War Free Space: 16,5946 cm3           Cold Free Space: 48,3782 cm3 

BET Surface Area Report 

BET Surface Area 136,3347 ± 0,1174 m2/g         Slope: 0,031664 ± 0,000027 g/cm3 STP 

Y-Intercept: 0,000267 ± 0,000004 g/cm3 STP     C: 119,802290 

Correlation Coefficient: 0,9999589  

Vm = 31,3183 cm3/g STP                                     Molecular Cross Section: 0,1620 nm2 

Adsorption Average pore Width: 110,1765 Å   Dessorption Average Pore Width: 110,4809 Å 

Correlação Linear 

Pressão Relativa 1/[Q(p/p0 - 1)] 

0,06483383 0,00231646 

0,07792565 0,00273609 

0,11971149 0,00405997 

0,15966708 0,00531969 

0,19988715 0,00659604 
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Figura A.3 – Isoterma de adsorção física Cu/Fe2O3-Al2O3 

𝑆𝐵𝐸𝑇 =
31,3183 ∙ 0,1620 ∙ (6,023 ∙ 1023)(

𝑚2

𝑔 )

22414 𝑐𝑚3 𝑆𝑇𝑃 ∙ (
10−18𝑛𝑚

𝑚2 )
= 136,33 𝑚2/𝑔 

A.7.4 Cu/Nb2O5 

Tabela A.14 – BET Cu/Nb2O5 

BET Cu/Nb2O5 

           Analysis Adsorptive: N2        Analysis Bath: 78,85 K    Sample Weight: 0,4940 g 

War Free Space: 16,8627 cm3           Cold Free Space: 49,6611 cm3 

BET Surface Area Report 

BET Surface Area 36,4022 ± 0,0464 m2/g         Slope: 0,118736 ± 0,000151 g/cm3 STP 

Y-Intercept: 0,000850 ± 0,000020 g/cm3 STP     C: 140,681521 

Correlation Coefficient: 0,9999976  

Vm = 8,3622 cm3/g STP                                     Molecular Cross Section: 0,1620 nm2 

Adsorption Average pore Width: 132,9427 Å   Dessorption Average Pore Width: 142,8515 Å 

Correlação Linear 

Pressão Relativa 1/[Q(p/p0 - 1)] 

0,06491517 0,00854322 

0,07963684 0,01031832 

0,11974353 0,01508196 

0,15967634 0,01979302 

0,19972013 0,02456847 

y = 0,0317x + 0,0003
R² = 1

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,007

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

1
/[

Q
(p

/p
0

-
1

)]

Pressão Relativa (P/P0)
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Figura A.4 – Isoterma de adsorção física Cu/Nb2O5. 

𝑆𝐵𝐸𝑇 =
8,3622 ∙ 0,1620 ∙ (6,023 ∙ 1023)(

𝑚2

𝑔 )

22414 𝑐𝑚3 𝑆𝑇𝑃 ∙ (
10−18𝑛𝑚

𝑚2 )
= 36,40 𝑚2/𝑔 

A.7.5 Cu/Nb2O5-Al2O3-623 

Tabela A.15 – BET Cu/Nb2O5-Al2O3-623. 

BET Cu/Nb2O5-Al2O3-623 

           Analysis Adsorptive: N2        Analysis Bath: 78,85 K    Sample Weight: 0,4730 g 

War Free Space: 16,0963 cm3           Cold Free Space: 53,0915 cm3 

BET Surface Area Report 

BET Surface Area 145,4660 ± 1,8046 m2/g         Slope: 0,029789 ± 0,000370 g/cm3 STP 

Y-Intercept: 0,000137 ± 0,000024 g/cm3 STP     C: 218,951472 

Correlation Coefficient: 0,9997681  

Vm = 33,4159 cm3/g STP                                     Molecular Cross Section: 0,1620 nm2 

Adsorption Average pore Width: 9,79715 nm   Dessorption Average Pore Width: 9,89391 nm 

Correlação Linear 

Pressão Relativa 1/[Q(p/p0 - 1)] 

0,01003654 0,00040881 

0,03122689 0,0010905 

0,0640571 0,00206339 

0,07732308 0,00244621 

0,09948654 0,00307893 
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Figura A.5 – Isoterma de adsorção física Cu/Nb2O5-Al2O3-623. 

𝑆𝐵𝐸𝑇 =
33,4159 ∙ 0,1620 ∙ (6,023 ∙ 1023)(

𝑚2

𝑔 )

22414 𝑐𝑚3 𝑆𝑇𝑃 ∙ (
10−18𝑛𝑚

𝑚2 )
= 145,47 𝑚2/𝑔 

A.7.6 Cu/Nb2O5-Al2O3-773 

Tabela A.16 – BET Cu/Nb2O5-Al2O3-773. 

BET Cu/Nb2O5-Al2O3-773 

           Analysis Adsorptive: N2        Analysis Bath: 78,82 K    Sample Weight: 0,4371 g 

War Free Space: 16,8487 cm3           Cold Free Space: 50,7500 cm3 

BET Surface Area Report 

BET Surface Area 135,8887 ± 0,1735 m2/g         Slope: 0,031774 ± 0,000041 g/cm3 STP 

Y-Intercept: 0,000261 ± 0,000005 g/cm3 STP     C: 122,590566 

Correlation Coefficient: 0,9999976  

Vm = 31,2158 cm3/g STP                                     Molecular Cross Section: 0,1620 nm2 

Adsorption Average pore Width: 102,1824 Å   Dessorption Average Pore Width: 103,3459 Å 

Correlação Linear 

Pressão Relativa 1/[Q(p/p0 - 1)] 

0,06564189 0,00234717 

0,07814432 0,00274666 

0,11974926 0,00406526 

0,15998456 0,0053386 

0,20000501 0,00662059 
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Figura A.6 – Isoterma de adsorção física Cu/Nb2O5-Al2O3-773. 

𝑆𝐵𝐸𝑇 =
31,2158 ∙ 0,1620 ∙ (6,023 ∙ 1023)(

𝑚2

𝑔 )

22414 𝑐𝑚3 𝑆𝑇𝑃 ∙ (
10−18𝑛𝑚

𝑚2 )
= 135,89 𝑚2/𝑔 

A.8 TPD-NH3 

As condições de calibração do equipamento são apresentadas na Tabela A.17.  O 

cálculo da quantidade de NH3 dessorvida se deu a partir do perfil de TPD-NH3 

(Intensidade x ciclo), em que baseou-se na relação entre a área do pico de NH3 (integrada 

automaticamente no Origin) e área do pico de NH3 obtida pela regra de trapézio, traçando-

se uma linha imaginária entre os pontos X1X2 e Y1Y2. 

Tabela A.17 – Condições de calibração do TPD-NH3. 

Calibração TPD NH3 

Gás 2,3%NH3/He 55 mL/min ∴ 1,27·10-3 L/min de NH3 

Pressão 0,72 atm 

Temperatura 293,15 K 

N° mol NH3/min (n) n = PV/RT = 3,79·10-5 mol NH3/min 

 

A seguir se encontra um exemplo da quantidade total de NH3 dessorvida para o 

catalisador Cu/Al2O3. 
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 X1 = 0,63 

 Y1 = 4,58 · 10-5 

 X2 = 88,01 

 Y2 = 1,50 · 10-3 

 𝐴1
=(𝑌1+𝑌2)∙(𝑋2−𝑋1)

2
= 6,75 ∙ 10−2 

 𝑁1 = 3,79 ∙ 10−5(𝑋2 − 𝑋1) = 3,31 ∙ 10−3 mol NH3 

 Ac1 = 1,15 (integração automática somente do pico de NH3) 

 Mol NH3 do pico 1 = Ac1·N1/A1 = 5,66 · 10-2 

 Massa de catalisador = 0,1027g 

 NH3/gcatalisador = 0,55. 

A.9 TPR-H2 

As condições de calibração do equipamento são apresentadas na Tabela A.18. O 

número de moles teórico de H2 necessários pra redução total do CuO a Cu0 foi calculado 

a partir da seguinte equação de reação de redução:  

 CuO + H2 → CuO  + H2O 

A distribuição em massa dos catalisadores foi de 5% para Cu e 95% para suporte, 

portanto temos 0,05g de Cu/gcatalisador, ou seja, 7,87·10-4 mol de Cu/gcatalisador. Como a 

estequiometria é de 1:1, conclui-se que são necessários 7,87·10-4 mol de H2/gcatalisador para 

redução total do Cu. 

O cálculo da quantidade consumida de H2 a partir do perfil de TPR-H2 

(Intensidade x ciclo), em que baseou-se na relação entre a área do pico de Cu (integrada 

automaticamente no Origin) e área do pico de Cu obtida pela regra de trapézio, traçando-

se uma linha imaginária entre os pontos X1X2 e Y1Y2. 

Tabela A.18 – Condições de calibração do TPR-H2. 

Calibração TPR-H2 

Gás 5% H2/Ar 30 mL/min ∴ 1,5·10-3 L/min de H2 

Pressão 1 atm 

Temperatura 295,15 K 

N° mol NH3/min (n) n = PV/RT = 6,19776·10-5 mol H2/min = 1,03296·10-6 mol H2/s 
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A.9.1 Cu/Al2O3 

 X1 = 2478 

 Y1 = 1,0738235 · 10-10 

 X2 = 4592 

 Y2 = 1,06961765 · 10-10 

 𝐴1
=(𝑌1+𝑌2)∙(𝑋2−𝑋1)

2
= 2,26562 ∙ 10−7 

 𝑁1 = 1,03296 · 10−6 (𝑋2 − 𝑋1) = 2,18368 ∙ 10−3 mol H2 

 Ac1 = 3,89916·10-8 (integração automática somente do pico de Cu) 

 H2 consumido = Ac1·N1/A1 = 3,76 · 10-4 

 Massa de catalisador = 0,5025g 

 mol H2/gcatalisador = 7,48 · 10-4 

 Grau de redução = 
7,48 · 10−4

7,87 · 10−4 ∙ 100 = 95,04% 

A.9.2 Cu/Nb2O5 

 X1 = 8028,88 

 Y1 = 1,00434308 · 10-10 

 X2 = 10339,48 

 Y2 = 1,00595466 · 10-10 

 𝐴1
=(𝑌1+𝑌2)∙(𝑋2−𝑋1)

2
= 2,32250 ∙ 10−7 

 𝑁1 = 1,03296 · 10−6 (𝑋2 − 𝑋1) = 2,38676 ∙ 10−3 mol H2 

 Ac1 = 3,75304·10-8 (integração automática somente do pico de Cu) 

 H2 consumido = Ac1·N1/A1 = 3,86 · 10-4 

 Massa de catalisador = 0,5000g 

 mol H2/gcatalisador = 7,71 · 10-4 

 Grau de redução = 
7,71 · 10−4

7,87 · 10−4
∙ 100 = 98,03% 

A.9.3 Cu/Fe2O3-Al2O3 

 X1 = 8903,57 

 Y1 = 1,10789402 · 10-10 
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 X2 = 11297,09 

 Y2 = 9,8467318 · 10-11 

 𝐴1
=(𝑌1+𝑌2)∙(𝑋2−𝑋1)

2
= 2,50430 ∙ 10−7 

 𝑁1 = 1,03296 · 10−6 (𝑋2 − 𝑋1) = 2,47241 ∙ 10−3 mol H2 

 Ac1 = 3,76631·10-8 (integração automática somente do pico de Cu) 

 H2 consumido = Ac1·N1/A1 = 3,72 · 10-4 

 Massa de catalisador = 0,5025g 

 mol H2/gcatalisador = 7,40 · 10-4 

 Grau de redução = 
7,40 · 10−4

7,87 · 10−4 ∙ 100 = 94,04% 

A.9.4 Cu/Nb2O5-Al2O3-623 

 X1 = 6369,96 

 Y1 = 9,99071292 · 10-11 

 X2 = 9644,30 

 Y2 = 9,8596012 · 10-11 

 𝐴1
=(𝑌1+𝑌2)∙(𝑋2−𝑋1)

2
= 3,24984 ∙ 10−7 

 𝑁1 = 1,03296 · 10−6 (𝑋2 − 𝑋1) = 3,38226 ∙ 10−3 mol H2 

 Ac1 = 4,22770·10-8 (integração automática somente do pico de Cu) 

 H2 consumido = Ac1·N1/A1 = 4,40 · 10-4 

 Massa de catalisador = 0,5000g 

 mol H2/gcatalisador = 8,80 · 10-4 

 Grau de redução = 
8,80 · 10−4

7,87 · 10−4 ∙ 100 = 111,83% 

A.9.5 Cu/Nb2O5-Al2O3-773 

 X1 = 7023,1 

 Y1 = 1,0210325 · 10-10 

 X2 = 9719,84 

 Y2 = 1,00267686 · 10-10 

 𝐴1
=(𝑌1+𝑌2)∙(𝑋2−𝑋1)

2
= 2,72871 ∙ 10−7 

 𝑁1 = 1,03296 · 10−6 (𝑋2 − 𝑋1) = 3,78562 ∙ 10−3 mol H2 
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 Ac1 = 3,73082·10-8 (integração automática somente do pico de Cu) 

 H2 consumido = Ac1·N1/A1 = 3,81 · 10-4 

 Massa de catalisador = 0,5099g 

 mol H2/gcatalisador = 7,47 · 10-4 

 Grau de redução = 
7,47 · 10−4

7,87 · 10−4
∙ 100 = 94,92% 

A.10 Titulação com N2O 

 A dispersão de Cu foi avaliada a partir do consumo de H2 na etapa de redução do 

óxido cuproso após a oxidação com N2O. A seguir segue o exemplo do cálculo de 

dispersão para o catalisador Cu/Al2O3. 

 Massa de catalisador: 0,5081g 

 Massa de Cu total = 0,5081· (5/100) = 0,02541g = 4,00 · 10-4 mols 

 5% H2/Ar 30 mL/min 

 X1 = 6147,00 

 Y1 = 1,02 · 10-7 

 X2 = 7229,54 

 Y2 = 1,04 · 10-7 

 𝐴1
=(𝑌1+𝑌2)∙(𝑋2−𝑋1)

2
= 1,12 ∙ 10−4 

 Número de mols de H2 (n) 

o Gás 5% H2/Ar: 30 mL/min 

o 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 =
(𝑋2−𝑋1)

60
= 18,04 𝑚𝑖𝑛 

o Volume gás 5%H2/Ar = 541,27 mL 

o Volume H2 = 0,02706 L 

o n = PV/RT = 0,00111 mols H2 

 Ac1 = 6,70·10-6 (integração automática somente do pico de Cu) 

 H2 consumido = Ac1·n/A1 = 6,64 · 10-5
 mols  

 Mols de Cu superficial = 2 · 6,64 · 10-5
 = 1,33· 10-4 

 Dispersão = 
1,33∙10−4

4,00∙10−4 ∙ 100 = 33% 
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APÊNDICE B – GRÁFICOS E TABELAS 

B.1 Distribuição dos produtos 

B.1.1 Cu/Al2O3 

 

Figura B.1 – Distribuição dos produtos do catalisador Cu/Al2O3. Condições de reação: 

0,1 mol·L-1 de HMF dissolvido em THF (50 mL); 0,3g de catalisador, 423 K, 20 bar de 

H2, 700 rpm e 10 horas. 

B.1.2 Cu/Nb2O5-Al2O3-623 

 

Figura B.2 – Distribuição dos produtos do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3-623. Condições 

de reação: 0,1 mol·L-1 de HMF dissolvido em THF (50 mL); 0,3g de catalisador, 423 K, 

20 bar de H2, 700 rpm e 10 horas. 
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B.1.3 Cu/Nb2O5-Al2O3-773 

 

Figura B.3 – Distribuição dos produtos do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3-773. Condições 

de reação: 0,1 mol·L-1 de HMF dissolvido em THF (50 mL); 0,3g de catalisador, 423 K, 

20 bar de H2, 700 rpm e 10 horas. 
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B.2 Resultados XPS 

Tabela B.1 – Energias de ligação dos picos Cu2p, Al2p, Nb3d e O1s das amostras de catalisadores de Cu suportados: (a) Cu/Al2O3, (b) 

Cu/Fe2O3, (c) Cu/Fe2O3-Al2O3, (d) Cu/Nb2O5, (e) Cu/Nb2O5-Al2O3-623, (f) Cu/Nb2O5-Al2O3-773. Legenda: antes Ar+- etching (b/Ar+-) e depois 

Ar+- etching (1°Ar+-). 

Catalisador 
Cu2p 

Al2p 
Fe2p Nb3d 

O1s (Nb/Al) (Fe/Al) Nb4+/Nb5+ 
1/2 3/2 1/2 3/2 3/2 5/2 

(a) 
b/Ar+- 953.8 952.3 934.0 932.3 74.6 - - - - 530.9 

- - 
- 

1°Ar+- 953.6 952.1 933.6 932.3 74.4 - - - - 530.6 - 

(b) 
b/Ar+- 953.8 952.1 933.8 932.3 - 724.9 723.8 711.8 710.1 - - 530.9 529.9 

- - 
- 

1°Ar+- - 952.0 - 932.3 - 727.1 722.6 713.9 709.5 - - 530.8 529.7 - 

(c) 
b/Ar+- 953.9 - 934.2 - 76.1 73.7 730.0 724.4 716.9 711.3 - - 532.7 530.6 

- 
0.11 - 

1°Ar+- - 952.3 - 932.6 75.7 73.4 727.1 722.8 714.0 709.7 - - 532.4 530.0 0.16 - 

(d) 
b/Ar+- 953.2 951.7 933.5 932.0 - - - 209.7 - 206.9 - 529.5 

- - 
- 

1°Ar+- 954.1 951.7 934.3 932.0 - - - 209.9 209.0 207.1 206.2 530.0 2.7 

(e) 
b/Ar+- 953.6 951.2 933.9 931.4 76.6 74.3 - - 210.9 209.2 208.1 206.4 530.9 529.3 0.11 

- 
2.5 

1°Ar+- 951.9 950.6 932.2 930.9 76.2 74.3 - - 209.3 206.5 205.1 203.1 530.5 0.13 0.09 

(f) 
b/Ar+- 952.7 951.2 932.9 931.5 75.9 74.4 - - 209.4 207.8 206.6 205.5 531.2 529.6 0.11 

- 
0.1 

1°Ar+- 953.5 951.5 933.7 931.7 76.2 74.7 - - 209.4 207.0 206.6 204.2 530.9 529.4 0.12 0.21 

 


