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RESUMO 

Nas últimas décadas, o aquecimento global e a preocupação mundial com o meio ambiente 

foram responsáveis pela crescente busca por fontes de energias renováveis. Entre outros, o 

biodiesel passou a ser uma alternativa viável na substituição de combustíveis de origem fóssil. 

Entretanto seu subproduto, o glicerol, vem excedendo a sua demanda industrial e por esse motivo, 

sua conversão em produtos de maior valor agregado é de grande importância. Com o objetivo de 

produzir 1,2-propanodiol e 1,3-propanodiol a partir da conversão de glicerol, foram estudados neste 

trabalho catalisadores monometálicos e bimetálicos de rutênio e cobre suportados em zircônia 

sulfatada e zircônia tungstenada para a hidrogenólise do glicerol. Os catalisadores foram 

preparados pelo método de impregnação seca, de modo a manter o teor de 2,5% (g/g) para cada 

metal. Os catalisadores foram analisados por meio de difração de raios-X (DRX), espectroscopia 

por energia dispersiva de raios-X (EDX), fisissorção de nitrogênio, quimissorção de H2 e CO, 

espectroscopia de fotoelétrons de raios-X (XPS), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

microscopia eletrônica de transmissão (MET). Testes catalíticos foram realizados em um reator 

batelada de alta pressão (Parr) de modo a avaliar a atividade catalítica. Os catalisadores  

monometálico de rutênio e bimetálico rutênio-cobre suportados em WO3-ZrO2 apresentaram bons 

resultados de atividade. O catalisador Ru/WO3-ZrO2 apresentou seu melhor resultado a 200 oC, 

pressão inicial de H2 de 2,5 MPa (a 20 ºC) e 24 h de tempo de reação, com um TOF de 26,8x10-3 

s-1 uma conversão de 66% e seletividade de 59% para 1,2-propanodiol. Como esperado, a adição 

de cobre ao catalisador Ru/WO3-ZrO2 acarretou no geral em uma queda na conversão, mas também 

em um aumento da seletividade para 1,2-propanodiol. Entretanto, ao aumentar a pressão do sistema 

e mantê-la constante, houve um aumento na conversão e uma queda na seletividade com o uso do 

catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2. Já os catalisadores suportados em SO4-ZrO2 não apresentaram 

significativa atividade nas condições reacionais testadas, provavelmente devido ao envenenamento 

dos catalisadores pelo enxofre.   

 

 

Palavras-chave: hidrogenólise do glicerol, valorização de biomassa, catalisadores bimetálicos, 

catalisadores de rutênio, zircônia sulfatada.  

  



 

ABSTRACT 

In the last few decades, global warming and global concern for the environment have been 

responsible for the growing search for renewable energy sources. Among others, biodiesel has 

become a viable alternative to replace fossil fuels. However, its by-product, glycerol, has been 

exceeding its industrial demand and for this reason its conversion into higher value-added products 

is of great importance. With the goal of producing 1,2-propanediol and 1,3-propanediol by the 

conversion of glycerol, monometallic and bimetallic catalysts of ruthenium and copper supported 

on sulfated zirconia and tungsten zirconia for the glycerol hydrogenolysis were studied. The 

catalysts were prepared by the dry impregnation method, in order to achieve a 2.5% wt loading for 

each metal. The catalysts were characterized by X-ray diffraction (XRD), energy-dispersive X-ray 

spectroscopy (EDX), nitrogen physisorption, H2 and CO chemisorption, X-Ray photoelectron 

spectroscopy (XPS), scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy 

(TEM). Catalytic tests were carried out in a high-pressure batch reactor (Parr) in order to evaluate 

the catalytic activity. The monometallic ruthenium and bimetallic ruthenium-copper catalysts 

supported over WO3-ZrO2 showed good activity results. Ru/WO3-ZrO2 showed its best results at 

200 oC, initial H2 pressure of 2.5 MPa (20ºC) and 24 h reaction time, with a TOF of 26,8x10-3 s-1, 

conversion of 66% and selectivity of 59% to 1,2-propanediol. As expected the addition of copper 

to Ru/WO3-ZrO2 catalyst resulted in general in a decrease in conversion, but also an increase in 

selectivity for 1,2-propanediol. However, by increasing the system pressure and keeping it constant 

there was an increase in conversion and a drop in selectivity with the use of Ru-Cu/WO3-ZrO2.The 

catalysts supported on SO4-ZrO2, on the other hand, did not show significant activity in the tested 

reaction conditions, probably due to poisoning by sulfur. 

 

Keywords: glycerol hydrogenolysis, biomass valorization, bimetallic catalysts, ruthenium 

catalysts, sulfated zirconia. 
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𝑛𝐶,𝑡   Quantidade de matéria de carbono em qualquer momento t da reação, mol 

𝑛𝐺,0   Quantidade de matéria de glicerol no início da reação, mol 

𝑛𝐺,𝑡   Quantidade de matéria de glicerol em qualquer momento t da reação, mol 

𝑛𝐻2,𝑞   Quantidade de H2 obtida pela analise de quimissorção, mol/gcat 

𝑛𝐻2,𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣  Quantidade de H2 adsorvido irreversivelmente 

𝑛𝐶𝑂,𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣  Quantidade de CO adsorvido irreversivelmente 

𝑛𝑖,𝑡   Quantidade de matéria do produto i em qualquer momento t da reação, mol 

𝑛𝑀−𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  Quantidade de metal na superfície, mol/gcat 

𝑛𝑀−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  Quantidade de metal total na amostra, mol/gcat 

𝜌   Massa específica, g/cm3 

(−𝑟𝐺,𝑚)  Taxa de reação por massa de catalisador 

(−𝑟𝐺,𝑣)   Taxa de reação volumétrica 

𝑆𝑖   Seletividade da espécie i 

𝑡  Tempo, h, min ou s 

𝑣𝑚  Volume por átomo metálico 

𝑉𝑠𝑜𝑙  volume de solução reacional, L 



 

𝑋   Conversão, % 

𝑌𝑖   Rendimento da espécie i 

 

 

  



 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................... 19 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ........................................................................................................... 24 

2.1 HISTÓRICO .................................................................................................................................. 24 

2.2 BIODIESEL ................................................................................................................................... 26 

2.3 GLICEROL .................................................................................................................................... 29 

2.4 HIDROGENÓLISE DO GLICEROL ............................................................................................ 33 

2.4.1 Aspectos Gerais ...................................................................................................................... 33 

2.4.2 Mecanismos de reação ............................................................................................................ 35 

2.4.3 Catalisadores testados na reação de hidrogenólise de glicerol ............................................. 44 

3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL .............................................................................................. 66 

3.1 PREPARAÇÃO DOS CATALISADORES ................................................................................... 66 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES ......................................................................... 69 

3.2.1 Espectroscopia por Energia Dispersiva de Raios X (EDX) ................................................... 69 

3.2.2 Fisissorção de Nitrogênio ....................................................................................................... 69 

3.2.3 Difração de Raios X (DRX) .................................................................................................... 70 

3.2.4 Espectroscopia de Fotoelétrons de Raios-X (XPS) ................................................................. 70 

3.2.5 Quimissorção de H2 e CO ...................................................................................................... 71 

3.2.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) ........................................................................ 71 

3.2.7 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) ..................................................................... 72 

3.3 TESTES CATALÍTICOS .............................................................................................................. 73 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ...................................................................................................... 76 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES ........................................................................... 76 

4.2 TESTES CATALÍTICOS .............................................................................................................. 95 

5 CONCLUSÃO ................................................................................................................................... 103 

6 REFERÊNCIAS ................................................................................................................................ 104 

 

       APÊNDICES 

       APÊNDICE A – CÁLCULO DO TAMANHO DA PARTÍCULA METÁLICA E CÁLCULO 

DAS RAZÕES H/RUSUP E CO/RUSUP POR QUIMISSORÇÃO .......................................................... 121 



 

       APÊNDICE B – CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO GCMS- QP2010S PELO MÉTODO DE 

PADRÃO INTERNO ............................................................................................................................... 124 

       APÊNDICE C – CÁLCULOS DE CONVERSÃO, RENDIMENTO, SELETIVIDADE E 

FREQUÊNCIA DE REAÇÃO (TOF) .................................................................................................... 129 

       APÊNDICE D - ISOTERMAS DE QUIMISSORÇÃO ................................................................. 132 

       APÊNDICE E - DADOS DE ESTUDO CINÉTICO ...................................................................... 136 

 

       ANEXOS 

       ANEXO I – FOTOS DA UNIDADE DE REDUÇÃO, DA UNIDADE REACIONAL E DO 

EQUIPAMENTO GCMS-QP2010S ....................................................................................................... 138 

 

 

 



 

 

 

19 

1 INTRODUÇÃO 

Desde o século XIX com a revolução industrial, o uso de combustíveis fósseis elevou o 

consumo de energia global e passou a dominar o setor. O aumento no consumo de combustíveis 

fosseis produziu consequentemente um rápido crescimento nas emissões de CO2 (Figura 1). Com 

o objetivo de combater o crescimento dessas emissões e diversos outros impactos ambientais 

causados pelo consumo de combustíveis fósseis, tecnologias de energia renovável vêm sendo 

desenvolvidas nas últimas décadas1.  

 

Figura 1 - Evolução das emissões globais de CO2 pela combustão de combustíveis fósseis. 

 

Fonte: Traduzida de MOOMAW, W. et al. (2011)1 

 

A maioria das fontes de energia renovável apresenta baixa intensidade de carbono, com 

emissões por unidade de produção de energia tipicamente entre 1 e 10% das emissões dos 

combustíveis fósseis1. O Brasil, diferentemente da maior parte do mundo, possuía, em 2017, uma 

matriz elétrica de origem predominantemente renovável (80,4%), devido principalmente a grande 

disseminação da fonte hídrica que corresponde por 65,3% da oferta interna2. Entretanto, outras 

fontes renováveis ainda se encontram em desenvolvimento no país.  

Novos combustíveis necessitam atender dois requisitos para serem considerados 

biocombustíveis: serem produzidos a partir de matéria-prima renovável e possuir um impacto 

ambiental menor que o dos combustíveis fósseis. Para avaliar esse impacto ambiental é utilizada a 
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análise de ciclo de vida, que é realizada a partir do cálculo de energia necessária para transformar 

a energia presente nas matérias-primas em energia combustível. Em um combustível não 

renovável, a energia total usada em sua produção é consideravelmente superior a energia 

armazenada no produto final, de modo que seu ciclo de vida é completamente desequilibrado3. 

Na década de 70, a crise do petróleo incentivou o desenvolvimento e investimento em novas 

energias renováveis. Desde então, foram lançados pelo governo diversos programas para auxiliar 

nesse desenvolvimento, tais como: o programa Proálcool na década de 70; o programa Pró-Óleo 

na década de 80; o programa Pró-biodiesel em 2002; o Programa Combustível Verde em 2003; e 

o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) em 20044;5.  

Entre as opções de energias renováveis, a biomassa é vista hoje como uma das fontes com 

maior potencial de crescimento e uma das principais alternativas para a redução na dependência de 

combustíveis fósseis. A biomassa é definida como qualquer matéria orgânica de origem vegetal ou 

animal que pode ser transformada em energia elétrica, mecânica ou térmica. Suas principais fontes 

são as florestas, os produtos agrícolas e os rejeitos urbanos e industriais6.  

O biodiesel, uma fonte de energia renovável, é produzido a partir da transesterificação de 

óleos e gorduras como mostra a Figura 2. Esse processo é necessário pois apesar de serem uma 

forma de biomassa, os óleos vegetais apresentam elevada viscosidade e são de difícil uso em 

motores a diesel7.  

 

Figura 2- Reação de transesterificação. 

 

Fonte: Traduzida de Guo, Song, Buhain (2015)8 
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Como pode ser observado na figura 2, a transesterificação é a reação de um óleo vegetal 

constituído basicamente de trigliceróis com um álcool de baixo peso molecular. A reação, 

catalisada por ácidos e bases, produz então uma mistura de  ésteres, o biodiesel, e glicerol8. 

Como o diesel é o derivado do petróleo mais consumido no Brasil, a grande compatibilidade 

com esse combustível faz com que o biodiesel seja uma boa alternativa econômica, visto que não 

há necessidade de investimento tecnológico no desenvolvimento de novos motores9. Em 2005 foi 

criada a Lei n° 11.097/2005, conhecida com a Lei do Biodiesel. Nessa legislação ficou definida a 

obrigatoriedade de introduzir o biodiesel na matriz energética brasileira. Em 2008, a 

obrigatoriedade da mistura do biodiesel ao diesel fóssil entrou em vigor com uma porcentagem de 

2% (B2). Tal concentração que vem sendo aumentada gradativamente ao longo dos anos, chegando 

à 12% (B12) em março de 202010.  

O aumento na obrigatoriedade e consequentemente na produção de biodiesel origina uma 

elevação na produção de glicerol. É estimado que para cada 9kg de biodiesel produzidos, é 

produzido também 1kg de glicerol11. 

Com o aumento da produção de glicerol devido à crescente produção de biodiesel, houve 

um extrema desvalorização no preço desse produto12. Tal desvalorização, no entanto, incentivou a 

pesquisa acerca da obtenção de compostos químicos de maior valor agregado vindos do glicerol 

que antes seriam muito caros para produção13.  

O glicerol, por possuir estrutura e propriedades multifuncionais, apresenta diferentes rotas 

de conversão. Das quais pode-se citar: desidratação, eterificação, esterificação, hidrogenólise, entre 

outras14. A hidrogenólise do glicerol é uma rota que possibilita a produção de importantes matérias-

primas para diferentes indústrias, tais como o 1,3-propanodiol, 1,2-propanodiol e etileno glicol15, 

a partir de um reagente que se encontra em excesso no mercado (Figura 3).  
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Figura 3 - Resumo dos produtos obtidos pela reação de hidrogenólise do glicerol. 

 

Fonte: Traduzida de Dasari. et al. (2005)16 

 

Os propanodióis, principais produtos da hidrogenólise do glicerol, são produzidos 

atualmente principalmente pelo ramo petroquímico. O 1,3-propanodiol é bastante utilizado na 

produção de polímeros, enquanto o 1,2-propanodiol é utilizado em tintas, fármacos, cosméticos 

resinas poliésteres, entre outros16;15; 17. A utilização da hidrogenólise do glicerol para a produção 

dos propanodióis vem sendo estudada nas últimas décadas por ser uma alternativa mais limpa e por 

auxiliar na resolução do problema de excesso de glicerol no mercado.  

Com o objetivo de atingir uma boa conversão de glicerol e alta seletividade para o produto 

de interesse na reação de hidrogenólise do glicerol, diversas pesquisas na área de catálise vêm 

sendo desenvolvidas. Este trabalho tem como objetivo dar continuidade ao trabalho do grupo 

RECAT nesse campo, utilizando catalisadores monometálicos e bimetálicos de rutênio e cobre 

suportados em zircônias modificadas para a produção de 1,2-propanodiol e 1,3-propanodiol. Para 

isso, os catalisadores foram preparados, caracterizados e utilizados em testes catalíticos.  

Trabalhos anteriores apontaram que a conversão e seletividade está diretamente 

relacionada a fase metálica, a acidez do catalisador, além das condições reacionais18; 19; 20. A 

escolha do rutênio e do cobre como fase metálica deste trabalho foi pautada nos bons resultados 

encontraram em trabalhos anteriores que atribuíram o uso de rutênio a uma alta atividade e o uso 

de cobre a uma alta seletividade para 1,2-propanodiol21; 22; 23.  

A relação entre as fases da zircônia e as características ácidas desses materiais também já 

foi relatada anteriormente24, de modo que o estudo de suportes de zircônia com a presença de 

modificadores é promissor. Visto que esses modificadores podem interferir diretamente na acidez 

do suporte e também na fase cristalina da zircônia.  
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Para este trabalho foram encolhidos como suportes 10%WO3-ZrO2 e 3%SO4-ZrO2. A 

adição de WO3 e SO4 em catalisadores suportados em zircônia já foi investigada em trabalhos 

anteriores. Pesquisadores observaram um aumento na quantidade de sítios ácidos de Brønsted e 

uma diminuição na clivagem C-C com a adição de WO3 em catalisadores suportados em zircônia25; 

26. Já suporte 3%SO4-ZrO2 foi escolhido devido a relação linear entre acidez e conversão do glicerol 

retratada em trabalhos anteriores19; 20. 

Algumas variações do meio, como temperatura e pressão, também foram realizadas com 

objetivo de encontrar as melhores condições para o sistema reacional. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 HISTÓRICO 

Energias renováveis são utilizadas desde o início dos tempos. Embora meios como energia 

solar, hídrica ou eólica estarem presentes há muitos séculos, esses apresentaram uma queda na 

representação total dos meios energéticos nos últimos séculos. Devido as novas tecnologias dos 

séculos XIX e XX os combustíveis fósseis se tornaram mais econômicos e eficientes, de modo que 

passaram a serem utilizados como principal matriz energética mundial27. 

Hoje, o consumo de energia está fundamentado basicamente no uso dos combustíveis 

fósseis, que representam 80% do total consumido no mundo. Por outro lado, as energias renováveis 

representam apenas aproximadamente 2% desse consumo. Estima-se que o consumo de energia irá 

duplicar até 2035 e triplicar até 2055 quando comparados aos níveis de 1998. Considerando que as 

fontes de energia não renováveis não irão atender essas futuras demandas, a dependência mundial 

nos combustíveis fósseis é um grave problema28. 

Desde a década de 70, com a crise petrolífera, novas técnicas de geração de energias 

renováveis vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas. Como resultado, atualmente existem diversas 

técnicas de geração de energias renováveis que se provaram eficientes e que se tornam cada vez 

mais economicamente viáveis com a histórica alta no preço dos combustíveis fósseis27. 

O uso de meios energéticos está intimamente ligado ao desenvolvimento e história da 

humanidade, todavia esse uso também apresenta clara ligação com diversos impactos ambientais. 

Os impactos causados pelo uso dos meios de energia não são novidade, dois exemplos antigos são: 

os altos níveis de poluição observados desde o início da revolução industrial e o desmatamento 

para uso da lenha como fonte energética28. 

Como alternativa aos combustíveis convencionais, há cada vez mais uma atenção voltada 

para os biocombustíveis dado o seu caráter de energia renovável. No Brasil, as primeiras tentativas 

para produção de combustível por meio de óleos vegetais datam da década de 20 com o trabalho 

do Instituto Nacional de Tecnologia4. Já durante a primeira crise do preço do petróleo em 1973, o 

Brasil era bastante dependente das importações do petróleo, o que levou a criação do Programa 

Proálcool. Esse programa visava a diminuição da dependência internacional do país no consumo 

de combustíveis, incentivando assim a produção do biocombustível etanol extraído da cana-de-

açúcar 5. 
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Em 1977, o professor e engenheiro químico Expedito Parente iniciou no Brasil o estudo 

de um novo combustível promissor e desenvolveu assim o processo de obtenção de biodiesel a 

partir da reação de transesterificação de óleos vegetais. A partir desse estudo pioneiro foram 

requeridas duas patentes ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) em 1980. Ainda 

em 1980 foi homologada então a primeira patente, a nível mundial, do biodiesel e do querosene 

vegetal de aviação a nível mundial, a patente PI-800795729. 

Ao mesmo tempo, em 1980, ocorreu o lançamento do programa Pró-Óleo (Plano de 

Produção de Óleos Vegetais para Fins Energéticos) o qual promoveu um aumento na produção e 

no uso de biodiesel. Esse programa visava substituir 30% do diesel comum por biodiesel. 

Entretanto, em 1985, com a diminuição do preço do petróleo, o programa foi abandonado4. 

Em 2002, o programa Pro-biodiesel foi lançado pelo governo e visava a diminuição das 

importações de biodiesel de alto custo, a expansão do mercado de óleos vegetais e a diminuição 

dos gases causadores do efeito estufa. Logo em seguida, em 2003, foi lançado também o Programa 

Combustível Verde. Porém, foi em 2004 o lançamento do principal programa até hoje, o Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). O PNPB visava principalmente o incentivo de 

pesquisa de novas fontes de energia renováveis e a redução da dependência nacional na importação 

do petróleo4. 

Apesar do Brasil ter atingido a autossuficiência no abastecimento do petróleo em 2006, 

ainda se mantém uma grande discussão a respeito da produção de biocombustíveis devido 

principalmente a crescente preocupação com o meio ambiente e às mudanças climáticas5. 

Existem atualmente no Brasil duas leis que firmam um compromisso no combate aos 

impactos ambientais causados pelo uso de combustíveis. A Lei n° 11.097/2005 definiu a 

obrigatoriedade de introduzir o biodiesel na matriz energética brasileira, com a adição progressiva 

do biodiesel ao diesel fóssil10. Enquanto a Lei nº13.576/2017 tem como objetivo promover a 

expansão dos biocombustíveis nas matriz energética a partir do estabelecimentos de metas anuais 

de descarbonização do setor de combustíveis30.  

Apesar de todos os esforços que visavam o avanço do biodiesel, esse meio energético ainda 

equivale a menos de 5% da produção total de energia primária no Brasil, como é possível observar 

pela Tabela 12. 
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Tabela 1 - Porcentagem da produção de energia primária no Brasil.  

FONTES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

NÃO RENOVÁVEL 52,1 53,8 53,0 54,8 54,7 54,2 56,5 57,9 58,5 59,5 

PETRÓLEO 39,7 42,0 42,1 42,5 41,7 40,6 42,8 44,1 44,2 45,0 

GÁS NATURAL 9,0 8,7 9,0 9,3 10,0 10,8 11,6 12,2 12,8 13,2 

CARVÃO VAPOR 1,1 0,8 0,8 0,8 1,0 1,3 1,1 0,9 0,9 0,6 

CARVÃO METALÚRGICO 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

URÂNIO  1,7 1,7 0,7 1,6 1,5 0,9 0,2 0,2 0 0 

OUTRAS NÃO RENOVÁVEIS 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

RENOVÁVEL 47,9 46,2 47,0 45,2 45,3 45,8 43,5 42,1 41,5 40,5 

ENERGIA HIDRÁULICA 13,4 14,0 13,7 14,4 13,9 13,0 11,8 10,8 11,1 10,6 

LENHA 12,4 10,2 10,3 10,1 10,0 9,5 9,1 8,7 7,8 7,8 

PROD. DE CANA-DE-AÇÚCAR 19,0 18,6 19,3 16,9 17,6 19,1 18,1 17,6 17,2 16,5 

EÓLICA 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 1,0 1,2 

SOLAR - - - - - - - 0,0 0,0 0,0 

OUTRAS RENOVÁVEIS 3,1 3,3 3,6 3,7 3,7 3,9 4,2 4,3 4,3 4,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: EPE (2018)2 

 

 

2.2 BIODIESEL 

Foi a partir do mercado mundial de óleos vegetais que o biodiesel se desenvolveu, sendo 

produzido principalmente a partir de produtos já estabelecidos na indústria de alimentos. 

Entretanto, diversas outras matérias primas estão sendo utilizadas e estudadas como fontes 

alternativas para produção de biodiesel31. A Figura 4 apresenta um esquema do processo de 

produção do biodiesel. 
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Figura 4 - Processo de produção do biodiesel. 

  

Fonte: Traduzida e Adaptada de Knothe e Razon (2017)7  

 

O Brasil junto com Estados Unidos, Alemanha, Indonésia e Argentina englobam 

aproximadamente 57% da produção de biodiesel do mundo. Em 2019, a produção mundial de 

biodiesel teve um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Fornecendo assim uma produção 

de 47,4 milhões de m3 de biodiesel, sendo o Brasil responsável por 12% desse total32. 

Mundialmente, as principais matérias primas utilizadas para a produção de óleo são a soja, o 

dendezeiro e a colza. Essas três fontes correspondem a 80% da produção, porém outras fontes como 

grão de girassol, canola, milho também podem ser citados31. A Figura 5 apresenta a distribuição 

das principais matérias primas na produção mundial de biodiesel. 

  



 

 

 

28 

Figura 5 - Principais matérias primas na produção mundial de biodiesel. 

 

Fonte: Traduzida de Souza et al. (2018)31   

Em 2019, a produção de biodiesel no Brasil apresentou, com 68,3% do total, a soja como 

principal matéria prima. Além da soja, a gordura animal também se destacou com 14,1% do total 

de produção das usinas, outros materiais graxos e o óleo de algodão apresentaram uma produção 

relativa a 16,5% e a 1,1% do total respectivamente33. 

Apesar de possuir uma capacidade nominal de produção de biodiesel (B100) próxima de 

9,2 milhões de m3 em 2019 e de ter havido um crescimento de 10,3% na produção de biodiesel 

(B100) em comparação ao ano anterior, a produção nacional correspondeu apenas a 64,1% da 

capacidade total33. A Figura 6 apresenta a evolução da produção de biodiesel no Brasil. 

 

Figura 6 - Evolução da produção de biodiesel no Brasil. 

  

Fonte: Adaptada de ANP (2018) e ANP (2020)33; 34 
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Entre as qualidades do biodiesel pode-se citar que ele é biodegradável, apresenta baixo ou 

nenhum teor de enxofre, nenhum conteúdo aromático e apresenta uma redução das emissões de 

gases poluidores em relação aos combustíveis fósseis. Entre as suas aplicações, é utilizado 

principalmente como combustível de transporte, porém também pode ser utilizado como 

lubrificante, plastificante, solvente, óleo de aquecimento, entre outros7. O biodiesel pode ser usado 

como combustível puro ou pode também ser misturado com o diesel fóssil, pois apresenta 

propriedades físico-químicas semelhantes a este31. 

Apesar das qualidades citadas, o biodiesel ainda apresenta diversos fatores que dificultam 

a sua maior disseminação. Um dos principais pontos é o custo elevado em relação aos combustíveis 

fósseis, ponto no qual os governos tentam contornar por meio de novas leis ou políticas públicas 

de incentivos fiscais. Outra grande barreira é a produção do subproduto do processo, o glicerol35.  

 

2.3 GLICEROL 

Em primeiro lugar, deve ser esclarecido que o termo glicerol se refere à substância pura, 

enquanto glicerina é o termo comercial utilizado para se referir a soluções de glicerol em água. No 

processo de produção de biodiesel, refere-se ao subproduto obtido como glicerol bruto, que nesse 

caso também apresenta água, ácidos graxos e sais dissolvidos11. Em alguns casos, utiliza-se do 

termo glicerina loira nesse processo para classificar o produto com concentração de glicerol 

próxima dos 80%36, enquanto o termo glicerina bruta se refere ao produto recém saído da produção 

de biodiesel com concentração de glicerol próxima dos 50%. 

Atualmente, o glicerol pode ser sintetizado por diversas rotas. Como por exemplo o 

processo de cloração e hidroxilação a partir do propeno e o processo de fermentação de açúcares. 

E, além dessas fontes, o glicerol também é subproduto dos processos de transesterificação e 

saponificação37. Apesar de ser um produto com uso bastante diversificado, o glicerol apresenta 

atualmente um problema de excesso de fornecimento, proveniente principalmente da produção do 

biodiesel12; 38. 

Nas últimas décadas, o drástico aumento na produção de glicerol por meio do biodiesel 

gerou uma queda no preço de mercado desse produto. A Figura 7 apresenta a disponibilidade de 

glicerol no mercado mundial, enquanto a Figura 8 mostra a evolução dos preços do glicerol com o 

passar dos anos.  

 



 

 

 

30 

Figura 7 - Disponibilidade de glicerol entre 2006 e 2017 e tendência prevista até 2024. 

 

Fonte: Traduzida de Lari et al. (2018)38 

 

Figura 8 - Flutuação do preço do glicerol ao longo dos anos. 

 

Fonte: Traduzida de Quispe et al. (2013)39.  

Pela Figura 8 é possível verificar que o aumento na produção de glicerol está diretamente 

relacionada pela queda do preço desse produto. Em 2018, o glicerol era comercializado por 0,33 

US$/kg40.  
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Atualmente a maioria dos produtores de biodiesel atribuem valor zero ao glicerol bruto 

produzido e alguns produtores pagam para o transporte desse produto até uma unidade de 

purificação, sendo que em um futuro próximo os produtores poderão considerar o glicerol como 

tendo valor negativo12.  

Apenas no Brasil, em 2019, 494,6 mil m3 de glicerina foram gerados a partir da produção 

de biodiesel (B100)33. Esse valor representa um aumento de 32% em relação a produção de 

biodiesel em 201734. O aumento de produção tanto no Brasil quanto mundialmente faz necessário 

a procura e desenvolvimento de novos produtos e aplicações para o glicerol e de novas tecnologias 

para a conversão desse produto químico em novos produtos com maior valor agregado, de modo 

que a produção do biodiesel mantenha a sustentabilidade35; 41.  

Tradicionalmente, o glicerol era obtido como subproduto de quatro processos: fabricação 

de sabão, produção de éster e ácidos graxos e fermentação microbiana13. Entretanto, como já foi 

mostrado neste trabalho, desde 2005 a produção do biodiesel vem gerando um aumento 

considerável na produção de glicerol. O aumento na quantidade de glicerol disponível trouxe como 

consequência a queda do preço desse produto químico, entretanto isso possibilitou a pesquisa e a 

produção de compostos químicos mais complexos vindos do glicerol que antes seriam muito caros 

para produção13. 

O glicerol pode ser utilizado na produção de poliuretanos, poliésteres, poliéteres, além de 

ser encontrado em lubrificantes, alimentos, fármacos, cosméticos, entre outros41. Por possuir uma 

estrutura e propriedades multifuncionais, o glicerol apresenta algumas rotas de reações que estão 

expostas na Figura 914  
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Figura 9 - Processos de conversão do glicerol. 

 

Fonte: Traduzida de de Len et al. (2018)14 

 

A eterificação catalítica do glicerol com álcoois ou alcenos é uma forma de produzir 

compostos ramificados com oxigênio13. São produzidos a partir dessas reações compostos com 

menor polaridade e viscosidade e maior volatilidade se comparados ao glicerol. Por esse motivo, 

os produtos possuem muitas aplicações como aditivos para combustíveis e solventes36. Os éteres 

etílicos da glicerina, por exemplo, podem ser utilizados como aditivos no biodiesel, visto que 

diminuem o ponto de congelamento desse combustível. Outros éteres, como os terc-butílicos 

também são uma alternativa de aditivos13;36. 

A oxidação do glicerol é uma reação complexa que pode apresentar um número elevado de 

produtos, os quais podem ser utilizados na síntese de polímeros e de produtos químicos finos e até 

em bronzeadores artificiais. Entre estes estão: di-hidroxiacetona (DHA), ácido glicérico (GLYAC), 

ácido hidroxi pirúvico (HYPAC), ácido meso-oxálico (MESAC) e ácido tartrônico13; 36. 

O glicerol pode sofrer dois tipos de desidratação a partir da catálise ácida, a desidratação 

da hidroxila primária para formação do acetol e a desidratação da hidroxila secundária que sofre 
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uma segunda desidratação para formar acroleína. Este segundo produto é de grande importância e 

pode ser utilizado na produção de ácido acrílico, o qual é usado na fabricação de polímeros 

superabsorventes, fraldas descartáveis, tintas, adesivos, entre outros36; 42. 

A partir da reação de ciclização do glicerol com a ureia, ou a partir da reação do glicerol 

com o di-metil-carbonato catalisado por lipases é possível preparar o carbonato de glicerol. Estas 

e outras reações a partir do glicerol são estudadas para a formação desse produto42. O carbonato de 

glicerol é de grande importância pois apresenta uma gama variada de possíveis utilizações, como: 

componente de membranas de separação de gás; componente de espumas de poliuretano; 

surfactante; solvente reativo não volátil; componente em revestimentos, tintas e detergentes; além 

de servir como fonte de novos materiais poliméricos 13.  

A hidrogenólise do glicerol, termo utilizado para a reação na qual um composto orgânico 

sofre a quebra das ligações C-C e C-O e a simultânea adição de hidrogênio nos fragmentos 

resultantes será detalhada a seguir.  

 

2.4 HIDROGENÓLISE DO GLICEROL 

2.4.1 Aspectos Gerais  

Atualmente, o termo hidrogenólise é utilizado para se referir a reação gerada pela adição de 

um composto orgânico, gás hidrogênio e um catalisador metálico no meio reacional no qual ocorre 

a quebra de ligações químicas do composto e a simultânea adição de hidrogênio nos fragmentos 

resultantes15. Apesar do termo já ter sido utilizado anteriormente para reações nas quais ocorria a 

quebra de ligações C-C em hidrocarbonetos na presença de hidrogênio, foram Connor e Adkins 

(1932)43 que empregaram o termo pela primeira vez em reações nas quais ocorria também a quebra 

de ligações C-O acompanhada da adição de hidrogênio.  

Em um trabalho sobre a desidroxilação do glicerol e de polióis, ten Dan e Hanefeld (2011)44 

defenderam que a verdadeira hidrogenólise resultaria em uma espécie desidroxilada e água a partir 

da clivagem homolítica de uma ligação C-O obtida em uma superfície metálica e seguida pela 

união dos dois fragmentos com o hidrogênio clivado homoliticamente (Figura 10).  
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Figura 10 - Reação de hidrogenólise proposta por ten Dam e Hanefeld. 

 

Fonte: ten Dan e Hanefeld (2011)44 

 

Apesar de o termo hidrogenólise do glicerol ser bastante utilizado no meio acadêmico para 

se referir a reação do glicerol na presença de hidrogênio e catalisadores metálicos, o termo 

hidrodesoxigenação também pode ser utilizado45. Esse termo, entretanto, é muitas vezes tratado 

apenas como a etapa de retirada de oxigênio46. 

Atualmente, três mecanismos de reação são aceitos para a hidrogenólise do glicerol. Sendo 

eles: desidratação-hidrogenação, desidrogenação-desidratação-hidrogenação e hidrogenação 

direta17. A Figura 11 apresenta um esquema dos principais produtos formados a partir da 

hidrogenólise do glicerol. 

 

Figura 11 - Produtos obtidos pela hidrogenólise do glicerol. 

 

Fonte: Traduzida de Wang et al. (2015)17 

 

Os propanodióis são produzidos, no momento atual, principalmente por rotas 

petroquímicas. O 1,2-propanodiol tem como principal rota a hidrólise direta do óxido de propileno 
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com água enquanto a produção de 1,3-propanodiol é baseada na rota Degussa-DuPont por meio da 

acroleína, um derivado do petróleo, ou por meio da rota Shell a partir do óxido de etileno47; 48. Por 

apresentarem baixa eficiência, reagentes de natureza tóxica e dependência em derivados do 

petróleo, as rotas tradicionais vêm sendo avaliadas e substituídas48. Como mostrado na Figura 11 

acima, a hidrogenólise catalítica do glicerol é uma possível rota para a produção desses produtos 

químicos e vem sendo objeto de estudo das últimas décadas por utilizar como reagente um produto 

que se encontra em excesso no mercado e fornecer assim uma de matéria prima de maior valor 

agregado. 

O 1,3-propanodiol é um produto de elevado valor agregado e de grande importância na 

indústria de polímeros. Dados de 2018 mostram um custo de 1,5 a 4,5 US$ por quilograma de 

material e uma expectativa de crescimento do mercado em aproximadamente 10% ao ano em um 

futuro próximo38. Este produto é utilizado na produção de polímeros com propriedades especiais, 

poliésteres biodegradáveis, poliéteres e poliuretanos15; 17. Além disso, pode ser utilizado como 

como agente anticongelante e refrigerante47.  

O 1,2-propanodiol, também chamado de propilenoglicol, é utilizado na preparação de 

resinas poliésteres e, por ser considerado seguro, tem diversas aplicações nas indústrias alimentícia, 

cosmética e farmacêutica. Por ser uma alternativa menos tóxica, é utilizado ainda em tintas, 

detergentes e como substituto do etilenoglicol como um agente anticongelante16; 17; 38. Na indústria 

alimentícia o esse produto é utilizado tanto em alimentos como umectante, solvente e conservante, 

como também na fabricação desses alimentos como lubrificante para máquinas, em embalagens e 

como agente anticongelante na água de resfriamento de máquinas. O 1,2-propanodiol também é 

utilizado como usado como agente emoliente, amaciador e umectante em produtos para cuidados 

com a pele e cosméticos47. E como emoliente, solvente e veículo nas indústrias farmacêuticas47. 

Esse produto possuía, em 2018, um custo de 1,2 US$ por quilograma de material e um constante 

crescimento, de modo que não possui o mesmo valor que o 1,3-propanodiol mas ainda sim é de 

grande interesse na indústria38.  

 

2.4.2 Mecanismos de reação 

A hidrogenólise catalítica do glicerol vem sendo um tópico recorrente de estudo nos últimos 

anos. Inicialmente, algumas empresas como a Celanese Corporation e a Shell desenvolveram 
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técnicas de catálise homogênea para produção de 1,3-propanodiol. Entretanto, devido a problemas 

de separação, os estudos foram direcionados para o desenvolvimento da hidrogenólise a partir da 

catálise heterogênea48. 

Desde então muitos mecanismos foram propostos para a hidrogenólise do glicerol. Sabe-se 

que os mecanismos podem depender das propriedades do meio reacional, como acidez, basicidade 

e propriedades do catalisador. Por este motivo, três tipos de mecanismos de reação são aceitos 

atualmente: desidratação-hidrogenação, desidrogenação-desidratação-hidrogenação e 

hidrogenação direta17. A Figura 12 apresenta um resumo dos mecanismos aceitos para a 

hidrogenólise do glicerol.  

 

Figura 12 - Resumo dos mecanismos aceitos para a hidrogenólise do glicerol. 

 

Fonte: Traduzida de Wang et al. (2015)17 

 

2.4.2.1 Rota 1 - Desidratação-Hidrogenação 

 Dasari e colaboradores (2005)16 apresentaram um estudo sobre a hidrogenólise do glicerol 

utilizando catalisadores de níquel, paládio, platina, cobre e cromito de cobre. Esses pesquisadores 
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investigaram a formação de acetol como intermediário na reação de formação do 1,2-propanodiol. 

Com seus resultados, propuseram um novo mecanismo para sua produção a partir do glicerol 

(Figura 13). Nesse mecanismo, o glicerol sofre desidratação formando acetol, que em seguida reage 

com hidrogênio formando 1,2-propanodiol e água. Para validar o mecanismo proposto os 

pesquisadores realizaram reações em duas etapas: primeiro formaram acetol a partir de um sistema 

com glicerol a 200°C e na ausência de hidrogênio; seguido de uma hidrogenação do acetol formado 

na etapa anterior. 

 

Figura 13 - Mecanismo de reação de hidrogenólise do glicerol via rota desidratação-hidrogenação 

proposta por Dasari et al. 

 

Fonte: Traduzida de Dasari et al. (2005)16 

 

Miyazawa e colaboradores (2006)49 investigaram o uso de catalisadores de Ru/C e Ru/C 

combinado com a resina de troca iônica Amberlyst 15. A combinação do catalisador de rutênio 

com a resina apresentou um bom resultado para a hidrogenólise do glicerol em relação a atividade 

e seletividade. Com bases nos seus resultados e baseados na proposta de Tyrlik e colaboradores 

(1996) esses pesquisadores sugeriram que a partir da desidratação do glicerol em 3-

hidroxipropionaldeído e subsequente hidrogenação sobre o catalisador Ru/C, pode ser formado o 

1,3-propanodiol. Entretanto há duas rotas de desidratação, uma formando 3-hidroxipropionaldeído 

e outra formando o acetol. Além dessas duas rotas, os pesquisadores analisaram também a rota de 

degradação dos produtos, em que foi concluído que o etilenoglicol é formado diretamente do 

glicerol (Figura 14). 
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Figura 14 - Mecanismo de reação de hidrogenólise do glicerol via rota desidratação-hidrogenação 

proposto por Miyazawa et al. 

 

Fonte: Miyazawa et al. (2006)49 

 

Zhou e colaboradores (2010)50 estudaram uma série de catalisadores Cu-ZnO-AlO3 de 

diferentes razões metálicas para a reação de hidrogenólise do glicerol. Os pesquisadores 

concluíram que a reação ocorria em dois sítios catalíticos diferentes. O glicerol, o acetol e o 1,2-

propanodiol eram adsorvidos em um sítio catalítico enquanto a adsorção dissociativa do hidrogênio 

ocorria em outro. Baseados no mecanismo de desidratação-hidrogenação para a reação de 

hidrogenólise, os pesquisadores propuseram e ajustaram com sucesso um modelo cinético de dois 

sítios de Langmuir-Hinshelwood aos dados experimentais. 

 

2.4.2.2 Rota 2 - Desidrogenação-Desidratação-Hidrogenação 

Um dos primeiros grupos a estudar os mecanismos de reação para a hidrogenólise do 

glicerol foi o grupo de Montassier e colaboradores. Em 1988, este grupo publicou um trabalho em 

que foi estudada a conversão do glicerol para catalisadores de Ru, Ni, Rh, Ir e Cu suportados em 

sílica e para catalisadores Co-Raney, Ni-Raney e Cu-Raney46. Neste trabalho foi apresentada uma 

sugestão para o mecanismo de reação para os catalisadores suportados em Cu-Raney em que ocorre 
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inicialmente a desidrogenação do glicerol gerando um gliceraldeído sendo seguido então de uma 

reação nucleofílica de desidroxilação e finalmente de uma reação de hidrogenação do aldeído 

intermediário formando 1,2-propanodiol. 

Em 1991, o grupo publicou dois outros trabalhos sobre o estudo da hidrogenólise do 

glicerol51; 52, em que foram avaliadas as conversões de poliois em catalisadores de rutênio e 

catalisadores bimetálicos. Observa-se na Figura 15 o mecanismo proposto de reação, similar ao 

anterior, em que ocorre a desidrogenação do glicerol em sítios metálicos para o intermediário 

gliceraldeído seguida de desidratação a 2-hidroxi-acroleína e a consequente hidrogenação a 1,2-

propanodiol51.  

 

Figura 15 - Mecanismo baseado na formação do intermediário gliceraldeído via rota 

desidrogenação-desidratação-hidrogenação proposto por Montassier et al. 

 

Fonte: Montassier et al. (1991)51  

 

Maris e Davis (2007)53 investigaram o efeito de catalisadores Ru/C e Pt/C na atividade e 

seletividade para a reação de hidrogenólise do glicerol. Os pesquisadores tinham como objetivo 

averiguar a relação entre o tipo de metal e o mecanismo de reação, além de avaliar o efeito do pH 

para essa reação. Os autores possuíam como base o mecanismo proposto por Montassier et al. 

explicado acima, entretanto apresentaram uma nova proposta com algumas mudanças (Figura 16). 

Nesse novo mecanismo foi mantida a desidrogenação do glicerol para gliceraldeído como primeira 

etapa e foi concluído também que essa etapa é promovida a presença de uma base, apesar desse 

efeito ser maior no catalisador de platina do que no catalisador de rutênio. Como pode ser 

observado na figura abaixo, o etilenoglicol pode ser formado por meio de duas rotas: na primeira 
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o gliceraldeído é diretamente hidrogenado a etilenoglicol e metanol na presença de rutênio; 

enquanto na segunda ocorre uma reação retro-aldol, catalisada pela base na presença de platina, na 

qual os intermediários formaldeído e glicolaldeído são hidrogenados a etilenoglicol e metanol. A 

etapa de desidratação foi mantida similar a de Montassier et al., entretanto,  foi apenas modificada 

para considerar a formação de ácido láctico na presença de uma base. Assim como no mecanismo 

proposto por Montassier et al., a desidratação do gliceraldeído seguida da hidrogenação dos 

intermediários sob um catalisador metálico fornece o propilenoglicol. 

 

Figura 16 - Mecanismo para a reação de hidrogenólise do glicerol proposto por Maris e Davis. 

 

Fonte: Traduzida de Maris e Davis (2007)53 
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Wang e colaboradores (2013)54 estudaram o efeito de catalisadores de Ru, Rh, Pt e Pd 

suportados em zircônia monoclínica na hidrogenólise do glicerol. Os pesquisadores concluíram 

que a atividade e seletividade da reação dependia da natureza do metal nobre e do tamanho da 

partícula. A partir de seus resultados e de pesquisas anteriores, o grupo propôs uma variação no 

mecanismo de reação para a hidrogenólise do glicerol (Figura 17). Neste mecanismo inicialmente 

ocorre a desidrogenação do glicerol a gliceraldeído na superfície do metal nobre, seguida da 

desidratação desse intermediário a 2-hidroxi-acroleína, o qual será hidrogenado para acetol e em 

seguida para 1,2-propanodiol. O intermediário gliceraldeído também pode ser convertido por meio 

de decarbonilação em etilenoglicol e CO ou pode ser convertido por meio de condensação retro-

aldol nos sítios básicos em 2-hidroxi-acroleína e formaldeído que formarão, respectivamente, 

etilenoglicol e metanol por meio de hidrogenação. 

 

Figura 17 - Mecanismo baseado na formação do intermediário gliceraldeído via rota 

desidrogenação-desidratação-hidrogenação proposto por Wang et al. 

 

Fonte: Traduzida de Wang et al. (2013)54 
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2.4.2.3 Rota 3 – Hidrogenação Direta 

Entre 2010 e 2011 o grupo de Tomishige e colaboradores apresentou três estudos no campo 

da hidrogenólise do glicerol com foco no mecanismo de reação55; 56; 57. Em seu primeiro trabalho, 

o grupo avaliou a atividade catalítica de catalisadores Rh/SiO2 com a adição de Re, Mo, W, Mn, V 

e Zr para essa reação. Os aditivos Re, Mo e W favoreceram a conversão de glicerol, porém o 

catalisador Rh-ReOx/SiO2 apresentou também alta seletividade para os propanodióis. Os 

pesquisadores concluíram que mesmo em baixas pressões e altas temperaturas o efeito sinérgico 

entre o Rh e o Re causou a inibição da clivagem da ligação C-C. Os autores propuseram então um 

mecanismo no qual haveria a formação de 1,3-propanodiol caso o glicerol adsorvesse na superfície 

dos materiais pela hidroxila terminal ou haveria formação de 1,2-propanodiol caso o glicerol 

adsorvesse na superfície dos materiais pela hidroxila secundária (Figura 18)57. 

 

Figura 18 - Mecanismo de reação de hidrogenólise do glicerol via rota hidrogenólise direta proposto por 

Shinmi et al. 

 

Fonte: Traduzida de Shinmi et al. (2010)57 
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Em seu segundo trabalho, os pesquisadores avaliaram o efeito de catalisadores Ir–

ReOx/SiO2 nessas reações e, a partir de seus resultados, apresentaram uma nova proposta de 

mecanismo para a hidrogenólise direta do glicerol (Figura 19). Nesse mecanismo, o glicerol é 

adsorvido na superfície do grupamento ReOx por meio da interação deste com a hidroxila terminal, 

enquanto a adsorção do hidrogênio ocorre sobre os átomos de Ir e a hidrogenação ocorre devido ao 

ataque do  hidrogênio ativado ao carbono secundário55. 

 

Figura 19 - Mecanismo de reação de hidrogenólise do glicerol via rota hidrogenólise direta proposto por 

Nakagawa et al. 

 

Fonte: Nakagawa et al. (2010)55 

 

Em seu trabalho de 201156 o grupo de Tomishige estudou o mecanismo de reação sobre 

catalisadores Ir–ReOx/SiO2 e investigou o efeito da variação de quantidade de rênio. Com os 

resultados apresentados nesse trabalho, foi mantida a proposta de mecanismo via rota direta como 

sugerido no artigo anterior do grupo. A maior seletividade para formação do 1,3-propanodiol frente 

ao 1,2-propanodiol foi explicada com base na maior estabilidade do estado de transição do anel de 

seis membros, que leva à formação de 1,3-propanodiol, quando comparado a estabilidade do estado 

de transição do anel de sete membros, que leva à formação de 1,2-propanodiol (Figura 20). 

 

 

Figura 20 - Modelo de estrutura de estado de transição na reação de hidrogenólise do glicerol. (a) 

Hidrogenólise do glicerol para 1,3-PD; (b) Hidrogenólise do glicerol para 1,2-PD. 
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  (a)              (b) 

Fonte: Amada et al. (2011)56  

 

2.4.3 Catalisadores testados na reação de hidrogenólise de glicerol 

Nas últimas décadas diversos catalisadores foram testados para a reação de hidrogenólise 

do glicerol. Metais nobres como Pt25; 58-62, Pd63-65, Ru19; 20; 26; 46; 49; 51; 53; 54; 66-82 e Rh63; 65; 83; 84 e Re83; 

85-87 foram empregados devido suas altas habilidades de ativação do hidrogênio e potencial 

formação de 1,3-propanodiol. Já os metais de transição como Cu16; 88-112, Ni113-115 e Co116; 117 

também foram utilizados devido aos seus baixos custos, altas resistências ao envenenamento 

catalítico, além de suas altas seletividades na formação de 1,2-propanodiol.  

As Figuras 21 e 22 apresentam gráficos com os resultados da pesquisa sobre a reação de 

hidrogenólise do glicerol na base de dados SciFinder. Os gráficos foram construídos a partir dos 

resultados obtidos na base sendo esses limitados as publicações em periódicos e patentes 

(excluindo artigos de revisão). Com esta pesquisa foram obtidos estudos publicados no período de 

1988 até 2020. A Figura 21 apresenta principais metais utilizados como fase ativa, enquanto a 

Figura 21 apresenta os óxidos e outros materiais mais empregados como suportes ou aditivos. 
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Figura 21 - Resultados da busca do termo “Glycerol hydrogenolysis” na base de dados SciFinder, filtrando 

os resultados para a categoria “catálise” e os documentos em “artigos e patentes”. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 22 - Resultados da busca do termo “Glycerol hydrogenolysis” na base de dados SciFinder, filtrando 

os resultados para a categoria “catálise” e os documentos em “artigos e patentes”. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A partir desses resultados é possível observar que o cobre e o rutênio são metais bastante 

estudados nesse campo, o que evidencia seu potencial para as reações de hidrogenólise do glicerol. 

O óxido de zircônia também apresenta uma importância e potencial para novos estudos.  

O nosso grupo de pesquisa, RECAT, vem na última década estudando reações de 

conversão do glicerol e avaliando o uso de diferentes catalisadores nesses processos. Em um dos 

primeiros trabalhos do grupo nesse campo, Florez-Rodriguez e colaborados (2014)118 estudaram a 

conversão do glicerol na presença de dióxido de carbono em um catalisador Ni/γ-Al2O3 para a 

produção de álcoois, cetonas, ácidos carboxílicos e outros.  

Os trabalhos posteriores do grupo foram focados na reação de hidrogenólise do glicerol. 

Pamphile-Adrián e colaboradores119; 120 publicaram dois trabalhos sobre o estudo de catalisadores 

de irídio suportados em γ-Al2O3, SiO2 e ZrO2. O grupo avaliou o efeito desses catalisadores para 

clivagem de C-O e C-C e concluiu que o catalisador Ir/ZrO2 era mais favorável à clivagem de   C-

O por apresentar um maior número de sítios ativos, enquanto o catalisador Ir/γ-Al2O3 era mais 

favorável a clivagem de C-C. O catalisador Ir/ZrO2 apresentou a maior atividade e a menor 

seletividade frente à produção de metanol, etanol e etilenoglicol. 

Ainda no estudo da hidrogenólise do glicerol, Soares e colaboradores(2016)121 estudaram 

o efeito de catalisadores bimetálicos Pt-Fe suportados em Al2O3 para essa reação e para APR 

(aqueous phase reforming). Todos os catalisadores foram ativos para ambas as reações, com 

exceção do Fe/Al2O3. Foi observado também que a adição de ferro teve um efeito positivo frente a 

atividade e seletividade na produção de 1,2-propanodiol na reação de hidrogenólise. Além disso, 

catalisadores de platina, paládio e níquel suportados em Fe3O4 foram avaliados por Soares et al 

(2017)18. Nesse trabalho, os pesquisadores identificaram uma maior atividade para o catalisador de 

platina, seguido pelo catalisador de paládio e por último pelo de níquel. 

Salazar e colaboradores (2014)23 avaliaram o efeito de catalisadores bimetálicos Ru-Cu 

suportados em TiO2 na reação de hidrogenólise do glicerol. Nesse trabalho foi observado uma 

maior atividade e seletividade no catalisador com razão mássica 1:1 Cu/Ru, sendo a presença de 

cobre responsável pelo aumento da seletividade da reação no sentido de formação de 1,2-

propanodiol. Em uma continuação desse trabalho, Soares e colaboradores (2016)122 estudaram o 

uso de catalisadores monometálicos e bimetálicos de rutênio e cobre suportados em Al2O3 e ZrO2. 

Apesar de apresentar uma conversão inferior a conversão do catalisador Ru/Al2O3, foi identificada 
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uma seletividade de 100% para a formação de 1,2-propanodiol sobre o catalisador Ru-Cu/ZrO2 e 

um TOF maior desse catalisador quando comparado ao catalisador Ru-Cu/Al2O3. 

Assim como no trabalho desenvolvido pelo grupo RECAT, outros grupos também 

avaliaram o uso do óxido de zircônia como suporte para catalisadores na reação de hidrogenólise 

do glicerol. Wang e colaboradores (2013)54 prepararam catalisadores de Ru, Rh, Pt e Pd suportados 

em zircônia monoclínica (m-ZrO2) e analisaram suas atividades para a reação desejada. Os 

resultados do grupo mostraram o catalisador Ru/m-ZrO2 com a maior taxa de reação, enquanto o 

catalisador Pd/m-ZrO2 apresentou a menor taxa. Porém Ru/m-ZrO2 exibiu maior capacidade de 

realizar clivagem das ligações C-C, enquanto o Pd/m-ZrO2 apresentou maior seletividade frente a 

clivagem C-O. Nesse trabalho também foi discutido que a diferença de atividade e tamanho de 

partículas entre os catalisadores se deu principalmente devido a diferença de força na adsorção do 

glicerol, sendo essa causada principalmente pela distinta disponibilidade de orbitais d desocupados 

nos metais. 

Fan e colaboradores (2017)25 avaliaram os efeitos das fases monoclínica e tetragonal da 

zircônia em catalisadores de Pt-WOx. Os pesquisadores observaram que o catalisador suportado 

em zircônia monoclínica apresentava maiores partículas de platina e menos sítios ácidos de 

Brønsted quando comparado ao catalisador suportado em zircônia tetragonal. O catalisador Pt-

WOx/t-ZrO2, por sua vez, apresentou uma maior conversão de glicerol e seletividade para 1,3-

propanodiol. Essa diferença de atividade é atribuída à maior quantidade de sítios ácidos de 

Brønsted e à melhor sinergia entre as partículas de platina na obtenção de átomos de hidrogênio. 

O óxido de zircônia, além das diferentes fases, pode ter suas características alteradas pela 

adição de modificadores. Sulfato, óxido de tungstênio, óxido de cálcio e outros estão entre esses 

materiais e suas adições podem interferir diretamente na atividade dos catalisadores. A zircônia 

sulfatada forma, dependendo das condições de tratamento, um catalisador altamente ácido ou 

superácido. Esse suporte é utilizado em reações de isomerização de hidrocarbonetos, alquilação, 

esterificação, eterificação, Fischer-Tropsch, craqueamento, entre outros123. 

Oh e colaboradores (2011)124 estudaram o efeito de catalisadores de Pt, Ru, Ni, Mn, Cu, Fe, 

Al suportados em zircônia sulfatada nas reações de hidrogenólise do glicerol em uma solução de 

1,3-Dimetil-2-imidazolidinona (DMI). Os catalisadores de platina e rutênio apresentaram as 

melhores conversões, entretanto o catalisador de platina, por apresentar uma maior acidez de 

Brønsted, mostrou uma maior seletividade para o 1,3-propanodiol (55,6%). A maior acidez de 
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Brønsted no catalisador de platina foi explicada pela presença de spillover de hidrogênio e foi 

responsável por promover a remoção da hidroxila do carbono secundário do glicerol.  

Qin e colaboradores (2010)125 avaliaram o uso de catalisadores Pt/WO3/ZrO2 para a 

hidrogenólise do glicerol. Para esse estudo, os pesquisadores utilizaram um reator de leito fixo e 

uma solução aquosa 60% (g/g) de glicerol e avaliaram diferentes condições de tratamento, como 

temperatura de calcinação e de reação. Os principais produtos obtidos foram o 1,3-propanodiol e o 

n-propanol, sendo que a temperatura de reação, a pressão de hidrogênio e a quantidade de água em 

solução interferiram diretamente na formação desses produtos. Na temperatura de 130oC e pressão 

de 4 MPa, a conversão foi de 70% e a seletividade para o 1,3-propanodiol foi de 32%. 

Em uma pesquisa similar, Tong e colaboradores (2016)126 analisaram a adição de rênio 

em um catalisador Pt/WO3/ZrO2. A adição favoreceu a reação, de modo que, a reação apresentou 

uma conversão próxima dos 100% e uma seletividade maior que 95% para álcoois C3. As análises 

feitas pelos pesquisadores indicaram que a adição de rênio favoreceu a dispersão de platina e 

aumentou a acidez do catalisador. Outra pesquisa indicou ainda que a presença de WOx retarda a 

cristalização da zircônia e estabiliza a fase tetragonal desta e a área específica da superfície127. 

Assim como os pesquisadores citados acima, Zhou e colaboradores (2017)26 também 

estudaram o uso de catalisadores Pt/WO3-ZrO2, porém o foco desse grupo foi avaliar o efeito das 

propriedades de diferentes metais nas rotas de reação da hidrogenólise do glicerol. Desse modo, os 

pesquisadores prepararam catalisadores de platina e rutênio suportados em ZrO2 e WO3-ZrO2 e 

avaliaram suas atividades. Foi observado que no suporte ZrO2 houve um favorecimento da quebra 

da ligação C-C pela rota de desidrogenação e descarbonilação, em que tal fato foi explicado pela 

menor densidade eletrônica dos metais nesse suporte. Comparando os dois metais nesse suporte, o 

rutênio apresentou uma atividade muito mais elevada que a platina, 100% e 13,7% de conversão 

respectivamente. Entretanto, a seletividade para 1,3-propanodiol e 1,2-propanodiol no catalisador 

de rutênio foi muito inferior ao catalisador de platina. Analisado os resultados para o suporte WO3-

ZrO2, foi concluído que a alta dispersão das espécies WOx favoreceu o aumento da densidade 

eletrônica dos metais, de modo que ocorreu uma diminuição da clivagem C-C. Para esse suporte o 

catalisador de platina apresentou melhor seletividade para 1,3-propanodiol, visto que exibiu uma 

alta ativação de hidrogênio e capacidade para spillover. Comparando os dois catalisadores de 

rutênio, foi observado uma grande queda de atividade no catalisador suportado em WO3-ZrO2, 

contudo esse catalisador apresentou um aumento de 3,5 vezes na seletividade para 1,2-propanodiol. 
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2.4.3.1 Catalisadores de rutênio 

Desde os primeiros estudos no campo da hidrogenólise do glicerol, o rutênio vem sendo 

estudado como possível fase metálica de catalisadores para essa reação. Bons resultados foram 

encontrados, evidenciando principalmente a alta conversão do glicerol. Entretanto, os resultados 

também evidenciaram o favorecimento da clivagem C-C com o uso desse metal. A Tabela 2 resume 

brevemente alguns trabalhos encontrados na literatura sobre catalisadores a base de rutênio. 

 
Tabela 2 - Catalisadores a base de Ru para a hidrogenólise do glicerol encontrados na literatura 

Catalisador Condições de reação Teor metálico (g/g) Efeito/Resultado Ref. 

Ru/C, Ru/C S Batelada;  Sol. (aq.) de 0,11-

0,44 mol/L; 4-6 MPa inicial de 

H2; 210°C 

1,5-10 % de Ru;  

0,25-1 % de S 

Partículas maiores de  

Ru foram mais ativas. 

51 

Ru/C Batelada; Sol. (aq.) 20 % (g/g); 

6 MPa inic. de H2; 1,5-3g de 

Ru cat./mol de glic.; 160°C;  

5h e 8h de reação 

 

5% de Ru A hidrogenólise do glic. é 

resultado de duas etapas: 

desidratação em acetol e 

hidrogenação em 1,2-PD. 

81 

Ru/C, Pt/C Semi-batelada; Sol. (aq.)  

1% (g/g);  4 MPa inicial de H2; 

200°C; 5h de reação 

5 % de Ru 

3 % de Pt 

A seletividade dos 

produtos foi influenciada 

pelo pH do meio. 
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Ru/C com 

Amberlyst 

Batelada; Sol. (aq.) 20 % (g/g); 

8 MPa inic. de H2; 0,15g de 

cat.; 0,3g de Amberlyst; 120°C; 

10h de reação 

 

3-10% de Ru A combinação de Ru/C 

com Amberlyst aumentou  

drasticamente o TOF de 

formação do 1,2-PD. 

82 

Ru/C, Nb2O5,  

TPA/ZrO2, 

CsTPA, 

CsTPA/ZrO2, IER 

Batelada; Sol. (aq.) 20 % (g/g); 

6 MPa inic. de H2;  

3% de cat metálico.;  

6% de cat. ácido;  

180°C; 8h de reação 

5% de Ru O ácido sólido influencia a 

conversão do glicerol o 

catalisador Ru/C, a ativ. 

depende da quant. de 

acidez dos ácidos sólidos. 

20 

Tabela 2 - Catalisadores a base de Ru para a hidrogenólise do glicerol encontrados na literatura 

(continuação) 

Catalisador Condições de reação Teor metálico (g/g) Efeito/Resultado Ref. 
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Ru/C, Pt/C, Rh/C, 

Pd/C com Amberlyst; 

H2SO4(aq); HCl(aq) 

Batelada; Sol. (aq.) 20% (g/g); 

8 MPa inic. de H2; 0,15g de 

cat.;  

120°C; 10h de reação 

5% de fase metálica A combinação de Ru/C + 

Amberlyst apresentou o 

melhor resultado na 

hidrogenólise do glicerol. 

 

49 

Ru/SiO2, Ru/NaY, 

Ru/γ-Al2O3, Ru/C, 

Ru/TiO2 

Batelada; Sol. (aq.) 20 % 

(g/g); 5 MPa inic. de H2; 

0,102g de cat.;  

180°C; 12h de reação 

5% de Ru O material do suporte pode 

influenciar no tamanho das 

partículas do metal e nas 

rotas de reação. 

 

66 

Ru/AC, Ru/AC-Ox Batelada; Sol. (aq.) 10% (g/g); 

8 MPa inic. de H2; 0,45g de 

cat.; 180°C; 24h de reação 

4% de Ru O incremento na acidez 

aumentou a performance 

catalítica. 

67 

Ru/C, Ru/C S Batelada; Sol. (aq.) de 0,4-1,5 

mol/L; 0.4 mol/L CaO; 0-1,0 

mol S/Ru; 10 MPa inic. de H2; 

205-240°C 

5% de Ru A desidratação em 1,2-PD 

 pode estar ocorrendo no 

 catalisador e não apenas 

 na solução. 
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Ru/C, Ru/SiO2, 

Ru/ZSM-5, Ru/MgO 

Batelada; Sol. (aq.)  

1,74 mol/L; 4 MPa inic.  

de H2; 0,45g de cat.;  

200°C; 6h de reação 

5% de Ru A presença de ácido 

levulínico favoreceu a 

conversão do glicerol e a 

seletividade para 1,3-PD. 

 

69 

Ru/AC, Ru/ HSAG,  

Ru/CNT, Ru/KL 

Batelada; Sol. (aq.) 10% (g/g); 

8 MPa inic. de H2; 0,04g de 

cat.; 

 180°C; 24h de reação 

 

2 e 4% de Ru A presença de sítios ácidos 

 de Brønsted aumentou a 

 seletividade a 1,2-PD. 

70 

Ru/AC, 

Ru/HSAG100, 

Ru/KS6, Ru/KS150 

Batelada; Sol. (aq.) 10% (g/g); 

5.2 MPa inic. de H2; 0,8g de 

cat.; 0,5g de PTA; 220°C; 5h 

de reação 

2,4% de fase 

 metálica 

As dif. estruturais dos 

suportes afetam a 

dispersão e o tamanho das 

part. de Ru e influenciam 

na ativ. e na selet. 

71 
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Tabela 2 - Catalisadores a base de Ru para a hidrogenólise do glicerol encontrados na literatura 

(continuação) 

Catalisador Condições de reação Teor metálico (g/g) Efeito/Resultado Ref. 

Ru/CeO2, 

 Ru/La2O3, 

 Ru/MgO 

Batelada; Sol. (aq.) 20% 

(g/g); 5 MPa inic. de H2; 

0,05g de cat.; 180°C;  10h 

de reação 

3% de Ru Ru/CeO2 apresentou a 

melhor performance na 

reação. 

 

72 

Ru/γ-Al2O3,  

Ru/SiO2, 

 Ru/ZrO2 

Batelada; Glicerol puro;  

8 MPa inic. de H2;  

0,9g de cat.; 240°C;  

5h de reação 

5% de Ru A superf. metálica e a 

função ácida dos cat. à 

base de Ru são de grande 

importância para a reação. 

 

73 

Ru/m-ZrO2, 

 Ru/γ-Al2O3, 

 Rh/m-ZrO2  

Pt/m-ZrO2, Pd/m-ZrO2 

Batelada; Sol. (aq.) 10% 

(g/g);  6 MPa inic. de H2; 

0,35g de cat.; 180-240°C;  

3h de reação 

 

0,51-4,8 % de Ru; 

 2 % de Rh e Pt; 

 2,1 % de Pd 

Ru/m-ZrO2 apresentou o 

maior TOF, que é elevado 

com o aumento de dp. 

 

54 

Ru/WO3-ZrO2, 

Ru/ZrO2,  

Pt/WO3-ZrO2, 

 Pt/ZrO2 

Batelada; Sol. (aq.) 10% 

(g/g); 8 MPa inic. de H2;  

1,0g de cat.;  

180°C; 18h de reação 

2% de fase  

metálica 

O catalisador Ru/ZrO2 é 

muito mais ativo que o 

Pt/ZrO2 pois possui muitos 

orbitais d desocupados. 

 

26 

Ru/La-ZrO2 Batelada; Sol. (aq.) 10% 

(g/g); 6 MPa inic. de H2;  

0,3g de cat.;  

190°C; 8h de reação 

 

2% de Ru; 

0-10% de La 

A adição de La melhorou  

consideravelmente a 

estabilidade térmica da 

 estrutura do catalisador. 

74 

Ru/TiO2–ZrO2 Reator de vidro de fluxo 

descendente; Sol. (aq.) 20-

60% (g/g); 6 MPa inic. de 

H2; 0,5g de cat.;  

230°C; 7h de reação 

1,0 - 6,0% de Ru Quando preparado pelo 

método DP, pequenas 

concentrações de Ru são 

suficientes para altas 

conversões. 

 

75 

Ir/SiO2; Rh/SiO2;  

Ru/SiO2; Cu/Al2O3;  

Ni/Al2O3 

Batelada; Sol. (aq.) de 0,11-

0,44 mol/L;   

3-4 MPa inicial de H2;  

180-260°C 

5 % de Ir, Rh e Ru; 

50 % de Ni e Cu 

Sugestão para o 

mecanismo de reação: 

desidrogenação-

desidratação-hidrogenação. 

46 
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Tabela 2 - Catalisadores a base de Ru para a hidrogenólise do glicerol encontrados na literatura 

(continuação) 

Catalisador Condições de reação Teor metálico (g/g) Efeito/Resultado Ref. 

Ru/SiO2 Batelada; Sol. (aq.) 20-100% 

(g/g);  2-8 MPa inic. de H2; 

0,9g de cat.; 

180-240°C; 5h de reação 

5% de Ru A diluição em água não 

interfere na conversão do 

glicerol, mas aumenta a 

seletividade para 1,2-PD 

 

 

76 

Ru/SiO2 Reator de leito fixo;  

Sol. (aq.) 20 % (g/g); 

pressão amb.; 2g de cat.; 

WHSV 0,15h-1 

4% de Ru Ru/SiO2 dopado com Cu 

e Mo tem uma acidez 

mais forte e favorece a 

clivagem C-O 

 

77 

Ru–Mg/Al,  

Ru–CaMg/Al, 

 Ru–ZnMg/Al,  

Ru–CaZnMg/Al, 

 Ru/γ-Al2O3 

 

Batelada; Sol. (aq.) 20 % 

(g/g); 

2,5 MPa inic. de H2;  

0,3g de cat.; 180ºC;  

18h de reação 

5% de Ru A dispersão de Ru e a 

acidez do catalisador 

estão associadas a 

atividade e seletividade 

na reação. 

19 

Ru/SBA‐15 Batelada; Sol. (aq.) 40 % 

(g/g); 

 8 MPa inic. de H2; 0,15g de 

cat.; 160°C; 8h de reação 

5% de Ru Para este catalisador a 

reação mostrou ser 

sensível à estrutura 

78 

Ru/Al-Pilc,  

Pt/Al-Pilc 

Pd/Al-Pilc 

Batelada; Sol. (aq.) 23 % 

(g/g); 5 MPa inic. de H2; 0,75g 

de cat.; 1,5g de Amberlyst 15;  

120°C; 10h de reação 

2% de fase 

 metálica 

O aumento da pressão de 

H2 gera um aumento na 

conv. de glic. e uma 

diminuição da selet. 

frente 1,2-PD 

 

79 

Ru/CsPW, Rh/CsPW Batelada; Sol. (aq.) 20 % 

(g/g); 

 0,3-1,4 MPa inic. de H2; 0,2g 

de cat.; 180°C; 10h de reação 

5% de fase  

metálica 

O catalisador apresentou 

 alta seletividade frente  

ao 1,2-PD 

80 
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Tabela 2 - Catalisadores a base de Ru para a hidrogenólise do glicerol encontrados na literatura 

(continuação) 

Catalisador Condições de reação Teor metálico (g/g) Efeito/Resultado Ref. 

Ru/Mg(OH)2, 

Ru/MgO 

Batelada; Sol. (aq.) 3,4% 

(mL/mL); 3,0 MPa inic. de 

H2; 0,05g de cat.; 150-

210°C;  2-8h de reação 

2,6% de Ru Aumento da temperatura 

reacional provocou um 

aumento na conversão e 

seletividade para 1,2-PD 

 

128 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Em um dos primeiros trabalhos evolvendo a hidrogenólise do glicerol, Montassier e 

colaboradores (1991)51 estudaram o efeito de catalisadores Ru/C para essa reação em um sistema 

batelada no meio aquoso. Os pesquisadores concluíram que o rutênio promove preferencialmente 

a quebra da ligação C-C, de modo que há formação principalmente de produtos como etilenoglicol, 

metanol e etanol. Nesse estudo também foi avaliado o efeito produzido pela adição de enxofre 

nesses catalisadores. A partir dessa adição foi observado um maior envenenamento do catalisador, 

porém o aumento da concentração de enxofre gerou também um aumento na seletividade para 1,2-

propanodiol.  

Maris e Davis (2007)53 avaliaram o uso de catalisadores de rutênio e platina suportados em 

carbono em um sistema batelada no meio aquoso, com e sem adição de uma base. Em um pH 

neutro, o catalisador Ru/C apresentou uma maior atividade que o catalisador Pt/C, entretanto 

apresentou também uma maior clivagem de ligação C-C enquanto o catalisador Pt/C favoreceu a 

clivagem de ligação C-O. A adição de uma base aumentou a taxa de reação em ambos os 

catalisadores, porém, a taxa de reação para o catalisador Pt/C sofreu um aumento mais 

significativo. O aumento do pH gerado por essa adição de base foi responsável, no entanto, pelo 

aumento significativo de formação de ácido lático na utilização de ambos os catalisadores.  

Bolado e colaboradores (2010)81 também avaliaram o uso de um catalisador Ru/C para a 

reação de hidrogenólise do glicerol. Nesse experimento, os pesquisadores investigaram o efeito da 

adição da resina iônica Amberlyst 70 nessa reação e concluíram que o uso dessa resina favorece a 

etapa de desidratação da reação, promovendo assim uma maior conversão e seletividade para o 1,2-

propanodiol. A razão H2/glicerol também foi avaliada e apesar de seu aumento gerar uma alta na 

conversão, também gera uma maior formação de etilenoglicol. 
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Vasiliadou e colaboradores (2009)73 investigaram o uso de catalisadores de Ru suportados 

em γ-Al2O3, SiO2 e ZrO2. Neste trabalho foi avaliado o efeito do precursor do metal na atividade 

catalítica e a partir de dois precursores de Ru (RuCl3.xH2O, RuNO(NO3)3) foi possível uma 

comparação entre eles. O catalisador preparado a partir do precursor RuCl3.xH2O apresentou uma 

maior conversão, entretanto a seletividade para 1,2-propanodiol foi menor. A presença de íons Cl- 

na superfície do suporte foi considerada responsável por esses efeitos. Além disso, foi concluído 

que a natureza do suporte interfere diretamente na atividade e seletividade do catalisador e que a 

atividade também está ligada à acidez, de modo que, a conversão cresce com o aumento da 

concentração de sítios ativos. O catalisador Ru/γ-Al2O3 (precursor RuCl3.xH2O) apresentou maior 

conversão, 69%, porém os catalisadores Ru/SiO2 e Ru/ZrO2 (precursor RuNO(NO3)3) 

apresentaram maior seletividade para 1,2-propanodiol, 60,5%. 

Em um trabalho posterior, Vasiliadou e Lemonidou (2011)76 estudaram o efeito da 

temperatura de reação, pressão de hidrogênio e concentração de glicerol utilizando um catalisador 

Ru/SiO2. Os cientistas concluíram que o aumento da temperatura e da pressão favoreceu a 

conversão e a seletividade para o 1,2-propanodiol. Enquanto, a diminuição da concentração de 

glicerol não interferiu significativamente na conversão, mas interferiu na seletividade para o 1,2-

propanodiol. A presença de água como solvente auxiliou na diminuição de outras reações, como a 

degradação do glicerol. O catalisador Ru/SiO2 apresentou uma seletividade para 1,2-propanodiol 

de 90,2% com a solução aquosa 20% (g/g) e também se mostrou estável para o uso uma segunda 

vez. 

Lee e Moon (2011)19 investigaram o uso de catalisadores de Ru em diferentes suportes. 

Neste trabalho, os pesquisadores prepararam catalisadores suportados em Mg/Al, CaMg/Al, 

ZnMg/Al, CaZnMg/Al e γ-Al2O3. Entre esses, o catalisador Ru–CaZnMg/Al apresentou a maior 

conversão de glicerol (50%) e seletividade para 1,2-propanodiol (85%). Pelos estudos foi concluído 

também que a dispersão de rutênio e acidez do catalisador estão diretamente ligados a conversão 

de glicerol e a seletividade para 1,2-propanodiol, sendo essa seletividade aumentada com o 

aumento da acidez. 

Feng e colaboradores (2014)72 testaram catalisadores de rutênio suportados em óxidos 

básicos. Os pesquisadores prepararam os catalisadores Ru/CeO2, Ru/La2O3 e Ru/MgO e avaliaram 

suas atividades na conversão do glicerol. O catalisador Ru/MgO apresentou o melhor resultado 

para conversão (85%) e para seletividade de 1,2-propanodiol (62%). Tais resultados podem ser 
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justificados pelo tamanho de partícula de metal formado nesse catalisador e pela fraca basicidade 

na superfície do suporte.   

Mane e colaboradores (2017)71 avaliaram o uso de carvão ativado e diferentes grafites 

como suportes para catalisadores de rutênio. Os pesquisadores observaram que o tamanho das 

partículas, a dispersão e a redutibilidade do rutênio, e consequentemente a atividade e seletividade, 

eram afetadas pelas características estruturais dos materiais. O catalisador Ru/AC apresentou uma 

maior atividade e uma seletividade para 1,2-propanodiol um pouco superior aos catalisadores 

suportados em grafites. Ainda nesse trabalho, foi analisada a adição de um aditivo ácido, o ácido 

fosfotúngstico (PTA), na reação e foi observado que essa adição auxiliou na clivagem C-O, 

facilitando assim a formação de produtos C3 como 1,2-propanodiol e 1,3-propanodiol. 

He e colaboradores (2017)74 estudaram o efeito da diferentes suportes x%La-ZrO2 em 

catalisadores de rutênio. Os autores verificaram que a variação na quantidade de La interferia de 

maneira significativa na atividade do catalisador, sendo que o catalisador Ru/1,0%La-ZrO2 

apresentou a maior conversão do glicerol. Outra conclusão apresentada foi que a atividade catalítica 

era influenciada diretamente pela formação das partículas de rutênio, da dispersão dessas partículas 

e a acidez e alcalinidade na superfície. 

Liu e colaboradores (2020)128 investigaram o uso de catalisadores de rutênio suportados 

em Mg(OH)2 e MgO. O catalisador Ru/Mg(OH)2 apresentou os melhores resultados de conversão 

(24%) e seletividade para 1,2-propanodiol (65%) para a reação realizada a 210oC, pressão inicial 

de hidrogênio de 3,0MPa por 2h. A partir dos experimentos do grupo, foi observado um aumento 

significativo na conversão do glicerol e da seletividade para 1,2-propanodiol com o aumento da 

temperatura. 

 

2.4.3.2 Catalisadores de cobre 

Diversos trabalhos já publicados relatam o favorecimento a clivagem C-O em 

catalisadores de cobre, de modo que esses catalisadores favorecem a seletividade para 1,2-

propanodiol. Apesar da comparação direta entre artigos pelos resultados de conversão não ser 

completamente adequada, uma vez que a conversão é dependente do tempo de reação e outros 

fatores, há uma grande discrepância nos valores de conversão encontrados. Alguns trabalhos não 

identificaram um conversão significativa de glicerol, enquanto outros trabalhos, normalmente com 
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fração de cobre no catalisador próxima dos 20%, identificaram valores bons de conversão. A 

Tabela 3 resume brevemente alguns trabalhos encontrados na literatura sobre catalisadores a base 

de cobre. 

 

Tabela 3 - Principais catalisadores a base de Cu para a hidrogenólise do glicerol encontrados na literatura. 

Catalisador Condições de reação Teor metálico (g/g) Efeito/Resultado Ref. 

Cu/MgO Batelada; Sol. (aq.) 75% 

(g/g); 3 MPa inic. de H2;  

1,0g de cat.;  

180°C; 20h de reação 

10, 15 e 20%  

de Cu 

Partículas de Cu e MgO  

de menor tamanho são 

mais 

 ativas na hidrogenólise 

 do glicerol. 

99 

Cu/MgO Batelada; Sol. (aq.) 20% 

(g/g); 4 MPa inic. de H2; 

 6%(g/g) de cat.; 

200°C; 8h de reação 

 

10-80% de Cu 20% g/g de Cu em MgO é 

identificado como a 

quantidade ótima de Cu. 

107 

Cu/MgO Batelada; Sol. (aq.) 20% 

(g/g); 4,5 MPa inic. de H2; 

 1,6g de cat.; 

210°C; 12h de reação 

5-50% de Cu Reação seguiu o 

mecanismo desidratação-

hidrogenação. 

96 

Cu/γ-Al2O3 Batelada; Glicerol puro;  

5 MPa inic. de H2;  

9,1% (g/g) de cat.; 

220°C; 6h de reação 

 

35% de Cu A alumina facilita que o 

Cu seja mais ativo na 

interação com o glicerol e 

acetol. 

111 

Cu–ZnO/Al2O3 Reator de leito fixo; 

Sol. (aq.) 80% (g/g);  

3,2 MPa inic. de H2; 2,0g 

de cat.; 250°C; SV=2,8h-1 

 

10% de Cu Diferentes métodos de 

impregnação interferem na 

atividade do catalisador. 

106 

Cu-ZnO Batelada; Sol. (aq.) 20% 

(g/g); 2 MPa inic. de H2; 

 6%(g/g) de cat.; 

200°C; 16h de reação 

Cu:Zn - 40:60,  

Cu:Zn - 50:50,  

Cu:Zn - 60:40,  

Cu:Zn - 70:30 

A alta atividade está 

relacionada a presença de 

partículas pequenas do 

metal no catalisador. 

 

95 
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Tabela 3 - Principais catalisadores a base de Cu para a hidrogenólise do glicerol encontrados na literatura 

(continuação) 

Catalisador Condições de reação Teor metálico (g/g) Efeito/Resultado Ref. 

Cu-ZnO Reator semi-contínuo; 

Sol. (aq.) 2% (g/g);  

5 MPa inic. de H2; 9g de 

cat.; 220°C; 8h de reação 

 

razão molar  

Cu:Zn = 1:1,4 

Mudanças na estrutura e 

morfologia do catalisador 

foram responsáveis por 

uma queda na atividade. 

91 

Cu/Boemita,  

Cu/γ-Al2O3, 

 Cu/SiO2, Ru/C 

Batelada; Sol. (aq.) 80% 

(g/g); 4 MPa inic. de H2;  

5%(g/g) de cat.;  

200°C; 6h de reação 

10% de Cu A boa atividade é atribuída 

ao peq. tamanho dos 

aglom. de Cu e aos sítios 

ácidos de Lewis da 

boemita. 

108 

Cu/γ-Al2O3, 

Cu/ZrO2,  

Cu/SiO2 e 

Cu/HZSM-5 

Reator de leito fixo; 

Sol. (aq.) 10% (g/g);  

6 MPa inic. de H2; 4,0g de 

cat.; 300°C; LHSV: 0.9h-1 

 

5% de Cu Uma acidez moderada foi 

considerada favorável para 

a reação. 

129 

Cu/SiO2, Cu/Al2O3, 

Cu/ZnO e Cu/MgO 

Batelada; Sol. (aq.) 20% 

(g/g); 10 mmol de Cu; 

200°C; 6h de reação 

 

razão molar 

 Cu:óxido = 1:1 

Suportes básicos 

apresentaram uma maior 

seletividade para 1,2-PD. 

130 

Cu/SiO2 Batelada; Sol. (aq.) 80% 

(g/g); 6,4 MPa inic. de H2; 

4,0g de cat.;  

180°C; 12h de reação 

 

30% de CuO Os métodos de preparação 

interferem no número de 

sítios ativos de Cu0 no cat. 

e logo, na sua atividade. 

131 

Cu/SiO2 Batelada; 

Sol. (aq.) 40% (g/g);  

6 MPa inic. de H2; 0,5g de 

cat.; 220°C 

 

10% de CuO A conversão de glicerol 

depende principalmente do 

tamanho de partícula de 

Cu. 

112 
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Tabela 3 - Principais catalisadores a base de Cu para a hidrogenólise do glicerol encontrados na literatura 

(continuação) 

Catalisador Condições de reação Teor metálico (g/g) Efeito/Resultado Ref. 

Cu/SiO2 Reator de leito fixo;  

Sol. (metanol) 10% (g/g);  

5 MPa; H2/glic. =132:1 

4,0g de cat.; 200°C; 

WHSV=0,075-0,15 h-1 

10-40% de Cu As espécies ativas de Cu0 

 foram identificadas como  

os principais locais ativos  

para a hidrogenólise do 

glicerol. 

 

88 

Cu/SiO2,  

Cu/SBA-15 

Batelada; Sol. (aq.) 40% 

(g/g); 8 MPa inic. de H2; 

0,5 (g/g) Cu/glicerol; 

240°C; 5h de reação 

8 e 18% de Cu Desativação devido a 

sinterização das partículas 

de Cu e a forte adsorção de 

espécies 

102 

Cu/ZrO2 Batelada; 

Sol. (aq.) 40% (g/g);  

4 MPa inic. de H2; 0,6g de 

cat.; 200°C; 8h de reação 

 

Razão atômica  

Cu/Zr =  0,2, 0,4, 1, 

2,5 e 6 

Maior seletividade para 

1,2-PD com o aumento da 

quantidade de Cu 

100 

Cu–ZrO2–MgO Batelada; 

Sol. (aq.) 20% (g/g);  

4 MPa inic. de H2; 0,6g de 

cat.; 180°C; 8h de reação 

 

5-25% de Cu 

0-25% de ZrO2 

Catalisadores altamente 

ativos e seletivos para 

hidrogenólise de glicerol. 

94 

Cu-WOx-TiO2 Batelada; Sol. (aq.) 10% 

(g/g); 3,5 MPa inic. de H2; 

0,5g de cat.; 

180°C; 10h de reação 

 

2% de Cu 

2-10% de W 

Espécies W5 + atuam como 

ácido de Brønsted e geram 

 alta seletividade de  

1,3-PD 

109 

Cu/g-Al2O3, Cu/HY 

Cu/13X, 

Cu/HZSM-5 e 

Cu/Hb 

Batelada; Sol. (aq.) 50 % 

(g/g); 1,5 MPa inicial de 

H2; Cu/glic.= 3:100; 

200°C; 10h de reação 

 

0,6-4 % de Cu O catalisador Cu/γ-Al2O3 

apresentou boa atividade 

em baixas pressões 

101 
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Tabela 3 - Principais catalisadores a base de Cu para a hidrogenólise do glicerol encontrados na literatura 

(continuação) 

Catalisador Condições de reação Teor metálico (g/g) Efeito/Resultado Ref. 

Cu/Mg, Cu/Ce/Mg Batelada; 

Sol. (aq.) 20% (g/g);  

6 MPa inic. de H2; 1,0g de 

cat.; 200°C; 10h de reação 

 

Cu/Mg (razão 

atômica= 1/9),  

Cu/Ce/Mg (1/1-5/5) 

A adição de Ce aumenta 

as 

 propriedades estruturais,  

ácidas e redox do cat, 

além  

de melhorar sua atividade 

110 

Cux/CayAlOy + 1.5 Batelada; Sol. (aq.) 33 % 

(g/g); 2 MPa inic. de H2;  

4%(g/g) de cat.  

180°C; 10h de reação 

x = 0-7,4% 

y = 1,7-2,5% 

Os catalisadores foram 

 ativos e seletivos para a  

hidrogenólise do glicerol 

89 

Cu/Dolomita Batelada; Sol. (aq.) 20% 

(g/g); 1-4 MPa inic. de 

H2;  

1g de cat.  

110-200°C; 2-10h de 

reação 

10-30% Os catalisadores foram 

 ativos e seletivos para a  

hidrogenólise do glicerol 

132 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Balaraju e colaboradores (2008)95 investigaram o uso de catalisadores Cu-ZnO com 

diferentes razões mássicas para a reação de hidrogenólise do glicerol. Nesse estudo foram avaliadas 

as características do catalisador, assim como as condições do meio reacional. Os cientistas 

obtiveram uma maior conversão e seletividade com catalisador de razão mássica 50:50 de Cu:Zn e 

concluíram que uma alta atividade para o catalisador está relacionada a presença de partículas 

pequenas de Cu e ZnO, a temperatura do meio reacional e a concentração de glicerol no meio.  

Yuan e colaboradores (2010)99 discutiram sobre o uso de catalisadores Cu/MgO 

preparados pelos métodos de impregnação e co-precipitação na reação de hidrogenólise do glicerol. 

O catalisador Cu/MgO com 15% de cobre preparado por co-precipitação apresentou os melhores 

resultados, atingindo uma conversão de glicerol de 72% e uma seletividade para 1,2-propanodiol 

de 97,6%. Por meio de análises de caracterização, os pesquisadores concluíram que a atividade dos 

catalisadores estava diretamente relacionada com o tamanho das partículas de Cu e de MgO, de 

modo que os catalisadores mais ativos foram aqueles que apresentaram as menores partículas.  

Balaraju e colaboradores (2012)107 também avaliaram o uso de catalisadores Cu-MgO 

preparados por co-precipitação. O grupo concluiu que a quantidade de cobre está diretamente 
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ligada a atividade do catalisador, sendo 20% desse metal considerada a quantidade ótima. Além 

disso, a dispersão das espécies de cobre, a área da superfície metálica, a acessibilidade aos sítios 

básicos de MgO também foram considerados como tendo correlação com a atividade do 

catalisador.  

Zhou e colaboradores (2012)129 investigaram o efeito do suporte nos catalisadores de Cu. 

Para esse estudo, o grupo utilizou como suporte γ-Al2O3, ZrO2, SiO2 e HZSM-5 e preparou os 

catalisadores pelo método de impregnação a seco. Nesse trabalho, foi relatada a relação entre acidez 

e atividade do catalisador, de modo que uma acidez moderada foi considerada favorável para a 

reação desejada. Foi observado também que os suportes possuíam grande efeito na redutibilidade 

do CuO e que ocorria interações entre o CuO e os suportes. Entre os suportes testados, os 

catalisadores de γ-Al2O3 apresentaram os melhores resultados de conversão e seletividade para 1,2-

propanodiol. Para esse suporte, o catalisador com 20% de teor metálico proporcionou os melhores 

resultados.  

Durán-Martín e colaboradores (2013)100 estudaram catalisadores Cu-ZrO2, com diferentes 

razões atômicas Cu/Zr, preparados pelo método de co-precipitação. Os autores observaram um 

comportamento catalítico melhor para os catalisadores com maior teor de cobre. Apesar de não 

haver grande variação na conversão do glicerol, valor próximo dos 10%, a seletividade para 1,2-

propanodiol nesses catalisadores ficou acima dos 90%. Testes de desativação também foram 

realizados e foi observada uma pequena oxidação e sinterização do cobre após quatro corridas de 

reuso, além disso a deposição de compostos orgânicos na superfície do catalisador foi responsável 

pela diminuição do rendimento de 1,2-propanodiol após a primeira corrida. 

Vasiliadou e colaboradores (2014)102 avaliaram o uso de catalisadores Cu/SiO2 com 

diferentes tipos de sílica: sílica gel comercial, SBA-15 e SBA-15 calcinada à 900°C. Assim como 

outros trabalhos, os pesquisadores identificaram uma relação entre o tamanho da partícula metálica 

de cobre e a atividade do catalisador, sendo a reação considerada então como sensível a estrutura. 

Os catalisadores, com teor metálico de 18% e via mecanismo desidratação-hidrogenação, 

apresentaram conversão entre 20 e 50% e seletividade para 1,2-propanodiol entre 92 e 97%. A 

variação de atividade foi justificada também pela diferença entre as dispersões metálicas nos três 

suportes. No estudo da desativação, a sinterização das partículas de cobre e a forte adsorção das 

espécies foram as principais responsáveis.  
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Zhou e colaboradores (2017)130 investigaram o uso de catalisadores de cobre suportados 

em SiO2, Al2O3, ZnO e MgO para a reação de hidrogenólise do glicerol sem a adição externa de 

hidrogênio. Os autores concluíram que a natureza do suporte modifica as interações entre o metal 

e o suporte, interferindo assim na atividade do catalisador. Para o meio reacional utilizado, os 

catalisadores Cu/MgO apresentaram os melhores resultados. A hidrogenólise do glicerol utilizando 

o catalisador com razão molar de Cu/MgO igual a 0,5 apresentou uma conversão de 55% e uma 

seletividade para 1,2-propanodiol de 68%. Os pesquisadores também observaram que os suportes 

básicos apresentaram uma maior seletividade para 1,2-propanodiol do que os suportes neutros ou 

ácidos, isso pode ser justificado pela estabilização das nanopartículas de cobre na superfícies desses 

suportes básicos.  

Li e colaboradores (2018)109 avaliaram o uso de uma série de catalisadores Cu-WOx-TiO2, 

com diferentes razões molares de cobre e tungstênio, preparados pelo método EISA (modified 

evaporation-induced self-assembly method). Os pesquisadores observaram que o catalisador 

preparado por esse método possui mais sítios ácidos de Brønsted e uma maior atividade catalítica 

do que o catalisador similar preparado pelo método de impregnação, tal fato foi explicado pela 

dispersão homogênea de espécies WOx tetraédricas, que resultava na formação de espécies W5+. 

As espécies W5+ atuavam como sítio ácido de Brønsted e estão relacionadas a alta seletividade para 

1,3-propanodiol.  

Azri e colaboradores (2020)132 estudaram o uso de catalisadores de cobre suportados em 

dolomita. O catalisador com 20% (g/g) de cobre apresentou excelentes resultados, com 100% de 

conversão de glicerol e 92% de seletividade para 1,2-propanodiol. Assim como em trabalhos 

anteriores, os pesquisadores observaram um aumento na conversão do glicerol com o aumento da 

carga metálica, da temperatura reacional, do tempo de reação e da pressão utilizada. Os 

catalisadores testados apresentaram ainda um boa estabilidade.  
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2.4.3.3 Sistemas bimetálicos de Ru e Cu  

Diversos sistemas com catalisadores bimetálicos já foram estudados para a reação de 

hidrogenólise do glicerol, trabalhos com Pt-Fe121, Pd-Ni133, Ru-Co134, Ni-Cu135 e Ni–Co136 

representam alguns desses. Além desses metais, o Ru e Cu também são de grande importância e 

vêm sendo estudados nas últimas décadas. A tabela 4 resume brevemente alguns trabalhos 

encontrados na literatura sobre catalisadores a base de rutênio e cobre. 

 

Tabela 4 - Principais catalisadores a base de Ru-Cu para a hidrogenólise do glicerol encontrados na 

literatura. 

Catalisador Condições de reação Teor metálico (g/g) Efeito/Resultado Ref. 

Cu-Ru/C, Cu-Pt/C e 

Ru-Cu/C 

Batelada; Sol. 0,44 mol/L de 

glic.; 4 MPa inic. de H2; 

 220-260°C 

 

10 % de Ru e Pt;  

1,5-6 % de Cu 

A adição de Cu gerou uma 

desativação das partículas 

de Ru as quais estavam 

ligadas 

 

52 

Ru/C, Ru/MWCNTs, 

Cu–Ru/MWCNTs 

Batelada; Sol. (aq.) 80 % 

(g/g); 4 MPa inic. de H2;  

0,8g de cat.; 

 200oC; 6h de reação 

 

5% de Ru 

5-30% de Cu 

A deposição de Ru na 

superfície da partícula de 

Cu promoveu a capacidade 

de ativação de H2 do Cu 

137 

Ru-Cu/TMG-BEM, 

Ru-Cu/BEM 

Batelada; 5 mmol de glic. 

Para 1mL de H2O;  

10 MPa inic. de H2;  

0,3% mol Ru/glic. 

190-230°C; 18h de reação 

 

3% de Ru 

0-9% de Cu 

O cat. com razão molar de 

Ru/Cu de 3/1 foi mais 

ativo com 100% de conv. 

de glic. e 85% de 

rendimento de 1,2-PD 

21 

Ru/SiO2, RuK/SiO2, 

RuCu/SiO2, 

RuMo/SiO2 

Reator de leito fixo; 

Sol. (aq.) 20 % (g/g); razão 

molar H2/glycerol 185:1; 2g 

de cat; 200°C; WHSV 0.15h-

1 

4 % de Ru 

 1 % de precursor de 

Cu, K e Mo 

Cu e Mo causaram um 

aumento na acidez que 

pode ter contribuído para a 

clivagem C-O 

 

77 

Ru–Cu suportado em 

ZrO2, SiO2,  

TiO2, Al2O3,  

NaY e HY 

Batelada; Sol. (aq.) 60 % 

(g/g); 10 MPa inic. de H2; 

50mg de cat.; 

 180°C; 24h de reação 

 

3 % de Ru e 0,19 % 

de Cu 

O catalisador com razão 

molar Cu/Ru de 1:10 

apresentou 100% de conv. 

de glic. e selet. de 78,5% 

para 1,2-PD 

22 
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Tabela 4 - Principais catalisadores a base de Ru-Cu para a hidrogenólise do glicerol encontrados na 

literatura (continuação). 

Catalisador Condições de reação Teor metálico (g/g) Efeito/Resultado Ref. 

Ru–Cu/TiO2 Batelada; Sol. (aq.) 20 % 

(g/g); 2,5 MPa inic. de H2; 

0,6g de cat.; 

 200°C; 12h de reação 

 

0-5% de cada metal Uma maior atividade e 

seletividade no catalisador 

com razão mássica 1:1 

Cu/Ru 

23 

Ru–Cu/Al2O3 e 

Ru–Cu/ZrO2 

Batelada; Sol. (aq.) 20 % 

(g/g); 2,5 MPa inic. de H2; 

1,2g de cat.; 

180°C; 24h de reação 

2,5% de cada metal Seletividade de 100% para 

a formação de 1,2-PD 

sobre o catalisador Ru-

Cu/ZrO2 

122 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em um trabalho já citado anteriormente, Montassier e colaboradores (1991)52 avaliaram 

o uso de catalisadores Cu-Ru, Cu-Pt e Ru-Cu na conversão de diferentes poliois. Nesse trabalho 

pioneiro, os pesquisadores concluíram que nas reações realizadas com os catalisadores bimetáticos 

de cobre, modificados por rutênio ou platina, houve a formação de espécies intermediárias por 

meio da desidrogenação. Tais espécies foram adsorvidas irreversivelmente na superfície do cobre. 

No caso do catalisador de rutênio modificado por cobre os autores observaram que houve uma 

desativação devido a deposição de cobre na superfície do rutênio, entretanto as partículas de rutênio 

que não interagiram com o cobre continuaram apresentando bom atividade. 

Liao e colaboradores (2012)77 avaliaram o uso de potássio, cobre o molibdênio em 

catalisadores de rutênio suportados em SiO2, de modo a reduzir os preços, melhorar a seletividade 

e a estabilidade desses catalisadores. Os estudos comprovaram que esses metais trouxeram 

mudanças na acidez, redutibilidade e atividade. Os catalisadores com cobre e o molibdênio 

apresentaram uma maior acidez que pode ter contribuído para a clivagem C-O na reação de 

hidrogenólise. Entre os catalisadores bimetálicos o catalisador Ru-Cu/SiO2 apresentou a melhor 

conversão de glicerol e melhor seletividade para 1,2-propanodiol, 55% e 26,2% respectivamente. 

Liu e colaboradores (2012)22 estudaram uma série de catalisadores de rutênio e cobre 

suportados em seis diferentes suportes, foram eles: ZrO2, SiO2, TiO2, Al2O3, NaY e a zeólita HY. 

Como nos resultados das reações não houve traços de acetol ou 1,3-propanodiol, os pesquisadores 
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concluíram que as reações provavelmente ocorreram pelo mecanismo de desidratação-

hidrogenação. O catalisador Ru-Cu/ZrO2 com razão molar Cu/Ru igual a 1:10 apresentou um 

excelente resultado de conversão de glicerol e seletividade para 1,2-propanodiol, 100% e 78,5% 

respectivamente. 

Como já foi descrito nesse trabalho, dois trabalhos do nosso grupo avaliaram o uso de 

catalisadores bimetálicos Ru-Cu. Salazar e colaboradores (2014)23 estudou catalisadores 

suportados em TiO2 e Soares e colaboradores (2016)122 investigaram catalisadores suportados em 

Al2O3 e ZrO2. Os catalisadores TiO2 e Al2O3 apresentaram bons resultados, com conversões 

superiores ao suporte ZrO2. Entretanto, como catalisador suportado em ZrO2 apresentou boa 

seletividade para 1,2-propanodiol e bom TOF, o estudo da zircônia e de modificadores passou a 

ser um ponto de interesse para o grupo. Como alguns trabalhos já relataram a influência da acidez 

do suporte na atividade do catalisador, o grupo começou a avaliar o uso de modificadores ácidos e 

básicos na estrutura da zircônia para a reação de hidrogenólise do glicerol.  

Alguns trabalhos mais recentes investigaram o uso de catalisadores bimetálicos de Ru ou 

Cu combinados com outros metais. Feng e colaboradores (2016)134 investigaram o uso de 

catalisadores Ru-Co/ZrO2 e observaram que a atividade foi similar a atividade do catalisador 

monometálico de rutênio, entretanto a presença de cobalto favoreceu a seletividade para 1,2-

propanodiol. Os autores observaram também que o aumento da temperatura de calcinação e 

redução causou um aumento no tamanho das partículas dos metais, sendo 350°C e 250°C as 

respectivas temperaturas ideais. Esse aumento de temperatura causou uma perda na atividade do 

catalisador, porém favoreceu a seletividade para 1,2-propanodiol. 

Kang e colaboradores (2016)138 estudaram uma série de catalisadores bimetálicos de cobre 

suportados em sílica. Os catalisadores Cu–Pt/SiO2, Cu–Pd/SiO2, Cu–Ag/SiO2 e Cu–Ni/SiO2 foram 

preparados e avaliados para reação de hidrogenólise do glicerol. Os pesquisadores observaram que 

o catalisador Cu–Pt/SiO2 apresentou as menores partículas de metal, a maior dispersão e a melhor 

atividade. Esse catalisador, com razão molar Cu:Pt=1:0,2, forneceu uma conversão do glicerol 

próxima dos 100% e uma seletividade para 1,2-propanodiol de 96%.  

Li e colaboradores (2018)85 avaliaram o uso de catalisadores de rutênio encapsulado no 

poros de nanopartículas de sílica (core-shell) com a adição de rênio. Os catalisadores estudados 

apresentaram uma alta atividade em 130°C, temperatura bem abaixo das temperaturas já estudadas 

para catalisadores similares preparados pelo método convencional de impregnação. Essa 
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diminuição da temperatura favoreceu a produção dos produtos de fase líquida, entre eles o 1,2-

propanodiol. Apesar de favorecer a atividade do catalisador, o rênio foi responsável também por 

retardar a redução do RuO2.  

Cai e colaboradores (2018)135 investigaram o uso de catalisadores bimetálicos Ni/Cu 

suportados em γ-Al2O3, CeO2, SiO2, TiO2, ZrO2 e HZSM-5. Os testes catalíticos foram realizados 

em um reator de leito fixo com uma geração in situ de hidrogênio. Entre os catalisadores estudados, 

o catalisador Ni/Cu/TiO2 apresentou uma maior dispersão de cobre, uma maior razão atômica 

Ni/Cu na superfície do catalisador e consequentemente uma maior produção de 1,2-propanodiol. 

Para a reação realizada sob pressão de nitrogênio e utilizando 2-propanol como fonte de hidrogênio, 

sua conversão de glicerol foi de 100% e sua seletividade para 1,2-propanodiol foi de 82%. Esse 

catalisador, entretanto, apresentou grave desativação quando submetido a uma pressão de 

nitrogênio e a água como solvente.  

A crescente produção de biodiesel, incentivada pela preocupação com o meio ambiente e 

pelos danos causados pelo uso de combustíveis fósseis, foi responsável pelo aumento da 

disponibilidade de glicerol no mercado, como foi visto nesse capítulo. Esse excesso de glicerol 

vem, nas últimas décadas, possibilitando o estudo e desenvolvimento de novas rotas de produção 

de químicos a partir desse produto. A hidrogenólise do glicerol, reação de estudo neste trabalho, é 

uma nova rota utilizada para a produção de propanodióis e é promissora tanto do ponto de vista 

ambiental, quanto do econômico. Os estudos já publicados nesse campo já evidenciam os bons 

resultados de conversão para os catalisadores de rutênio e de seletividade para os catalisadores de 

cobre. Catalisadores bimetálicos rutênio-cobre são então uma opção promissora e que valem novas 

avaliações. Estudos anteriores também demonstram bons resultados do uso de zircônia como 

suporte para reações de hidrogenólise do glicerol. Trabalhos com o objetivo de avaliar o efeito da 

fase cristalina da ZrO2 ou o efeito de modificadores nesse suporte já foram publicados e corroboram 

com o quão promissor é esse estudo na busca de um catalisador efetivo e econômico para a 

conversão de glicerol em 1,2-propanodiol.  
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.1 PREPARAÇÃO DOS CATALISADORES 

Com base em trabalhos anteriores do nosso grupo23; 122, para este trabalho foram 

preparados seis catalisadores pelo método de impregnação a seca, quatro monometálicos (Ru/SO4-

ZrO2; Cu/SO4-ZrO2; Ru/WO3-ZrO2; Cu/WO3-ZrO2) e dois bimetálicos (Ru-Cu/SO4-ZrO2; Ru-

Cu/WO3-ZrO2) que foram preparados por impregnações sucessivas, sendo o rutênio impregnado 

primeiro seguido do cobre.  

Para esta preparação foram utilizados como precursores de rutênio e cobre, 

respectivamente uma solução de Ru(NO)(NO3)3 diluído em ácido nítrico e o Cu(NO3)2·3H2O (99% 

P.A.) ambos obtidos pela Sigma-Aldrich. Os suportes utilizados foram a zircônia sulfatada 

(3%SO4-ZrO2) e a zircônia tungstenada (10%WO3-ZrO2) ambos na forma de pó, cedidos pela 

Daiichi Kigenso. 

Os suportes foram calcinados antes da impregnação, sendo o suporte 3%SO4-ZrO2 

calcinado a 500ºC por 3 h e o suporte 10%WO3-ZrO2 calcinado a 700ºC também por 3 h. As 

temperaturas de calcinação foram definidas com base em trabalhos publicados anteriormente125; 

139. Para a zircônia sulfatada, Song e Sayari (1996)139 observaram uma perda da concentração de 

enxofre para compostos calcinados em altas temperaturas, por esse motivo a temperatura de 500ºC 

foi escolhida. Já Chen e colaboradores (2010)125 verificaram um aumento na acidez do catalisador 

e consequentemente melhor atividade catalítica para catalisadores suportados em zircônia 

tungstenada calcinados em temperaturas próximas de 700 e 800ºC.  

 Os catalisadores foram todos preparados para manter sempre um teor nominal fixo de 

2,5% (g/g) de cada metal. Os catalisadores preparados poderiam ser identificados como: 

2,5%Ru/3%SO4-ZrO2; 2,5%Cu/3%SO4-ZrO2; 2,5%Ru-2,5%Cu/3%SO4-ZrO2; 2,5%Ru/10%WO3-

ZrO2; 2,5%Cu/10%WO3-ZrO2; 2,5%Ru-2,5%Cu/10%WO3-ZrO2. Entretanto, para facilitar a 

compreensão neste trabalho, os materiais foram expressos sem os seus teores, por exemplo 

2,5%Ru-2,5%Cu/3%SO4-ZrO2 foi tratado como Ru-Cu/SO4-ZrO2. Segue abaixo a Tabela 5 com 

um resumo dos catalisadores. 
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Tabela 5 - Lista de catalisadores preparados neste trabalho. 

 

Catalisadores 

Razão atômica 

Ru:Cu 

Conteúdo 

nominal de Ru 

(% g/g) 

Conteúdo 

nominal de Cu 

(% g/g) 

Ru/SO4-ZrO2 1:0 2,5 0 

Cu/SO4-ZrO2 0:1 0 2,5 

Ru-Cu/SO4-ZrO2 1:1 2,5 2,5 

Ru/WO3-ZrO2 1:0 2,5 0 

Cu/WO3-ZrO2 0:1 0 2,5 

Ru-Cu/WO3-ZrO2 1:1 2,5 0 

 

Antes das impregnações, foram realizados testes do volume de poros para cada suporte. 

Esses testes consistiram em realizar titulações mássicas usando água e acompanhar a massa do 

suporte após cada gota. O ponto de interesse é o anterior a saturação dos poros do material, ou seja, 

uma gota antes de se atingir a saturação. Para o suporte 10%WO3-ZrO2 foi encontrado um volume 

de poros de 0,78 mL/g, enquanto para o suporte 3%SO4-ZrO2 foi encontrado um valor de 0,6 mL/g. 

A solução precursora de rutênio foi uma solução pronta de Ru(NO)(NO3)3 em ácido nítrico 

com 0,015 g de Ru por mL de solução, logo foi necessário um volume muito grande de solução 

para a impregnação de toda quantidade de rutênio necessária. A solução foi adicionada gota a gota 

a cada um dos suportes e a mistura foi homogeneizada vigorosamente entre as adições. Foram 

realizadas duas impregnações por dia em cada catalisador. Inicialmente o catalisador era 

impregnado até a saturação dos poros; colocado para secar na estufa a 120oC por 2 h; retirado e 

impregnado até a saturação mais uma vez; e em seguida deixado na estufa a 120oC por 15 h. O 

processo se repetiu até todo o volume da solução do sal de rutênio ser adicionado ao catalisador.   

Uma solução com 0,05 g de Cu por mL foi preparada dissolvendo o precursor, nitrato de 

cobre, em água deionizada.  Para a impregnação de cada catalisador foi retirada uma alíquota de 5 

mL referente ao total de cobre necessário. Assim como com o precursor de rutênio, a alíquota foi 

adicionada gota a gota ao suporte e a mistura foi homogeneizada vigorosamente entre as adições. 

Após a saturação dos poros, deixou-se secar na estufa a 120oC por 15 h. 

Seguindo os procedimentos realizados pelo grupo, no caso dos catalisadores bimetálicos, 

primeiro impregnou-se rutênio seguido de cobre. O procedimento realizado foi o mesmo citado 

acima para cada metal.  
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Não foi realizada calcinação nos catalisadores preparados, visto que o rutênio como RuO4 

é volátil e, consequentemente, poderia haver sinterização ou perda desse metal140. 

Para as caracterizações e reações, foi necessário primeiro a redução e a passivação dos 

catalisadores. O procedimento de redução foi realizado em uma unidade multipropósito na qual era 

acoplado um reator de quartzo com bulbo em forma de “U”. A unidade em questão encontra-se 

esquematizada na Figura 23 e uma foto dessa unidade está disponível no Anexo I. 

 

Figura 23 - Esquema da unidade multipropósito utilizada para redução. 

 

 

O processo de redução era iniciado com a secagem do catalisador sob uma corrente de He 

a uma vazão de 30 mL/min a 150oC por 30 minutos com taxa de aquecimento de 10oC/min, sendo 

depois resfriados até 30oC sob mesma corrente. Após a secagem, foi iniciada a redução que se 

passou sob uma corrente de H2 puro a vazão de 30 mL/min a 300oC por 3 h com taxa de 

aquecimento de 5oC/min.  O catalisador era então resfriado na mesma corrente de H2 até 25ºC e, 

ainda conectados a unidade, era submetido, sob uma corrente de He a vazão de 30 mL/min, a um 

banho de gelo com nitrogênio líquido, com temperatura abaixo dos 0ºC, por cinco minutos a fim 

de garantir uma baixa temperatura. Em seguida, o reator era desconectado da unidade e o 

catalisador era exposto ao ar ambiente por 1 h no mesmo banho de gelo com nitrogênio líquido 

para a passivação dos catalisadores. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

Os catalisadores foram caracterizados pelas técnicas de fisissorção de N2, difração de raios 

X (DRX), quimissorção de CO e H2, espectroscopia de fotoelétrons de raios-X (XPS), 

espectroscopia por energia dispersiva de raios X (EDX), microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Com exceção da técnica de EDX, as 

análises de caracterização ocorreram após a redução e passivação dos catalisadores pelo método já 

descrito neste trabalho.  

 

3.2.1 Espectroscopia por Energia Dispersiva de Raios X (EDX) 

A técnica de espectroscopia por energia dispersiva de raios X (EDX) foi utilizada com o 

objetivo de quantificar a composição mássica dos catalisadores e suportes. Foi empregado para as 

análises o equipamento EDX-700 da Shimadzu, espectrômetro de fluorescência de raios X por 

energia dispersiva, equipado com tubo de raios-X de Rh. Ao ligar o equipamento é necessário 

realizar uma calibração, para isso, coloca-se o padrão A 750 na posição 1 (um) do carrossel e 

seleciona-se a opção Instrument Calibration. Para as análises foram aplicadas as seguintes 

condições operacionais: colimador de 10 mm; atmosfera de vácuo; e faixas de varredura Ti-U e 

Na-Sc, com um tempo de irradiação de 199 e 100 segundos e tensão do tubo de 50 e 15 kV 

respectivamente. Para a preparação das amostras, foi colocada uma pequena quantidade do material 

num porta amostras constituído de uma célula de cilíndrica com o topo e o fundo revestidos com 

um filme de polipropileno de modo que o fundo ficasse completamente preenchido pela amostra. 

 

3.2.2 Fisissorção de Nitrogênio 

A área específica, o volume e o diâmetro médio dos poros dos catalisadores e dos suportes 

foram determinados pela técnica de fisissorção de N2. Para essa análise, foi utilizado o equipamento 

ASAP 2020, da Micromeritics do laboratório LAMATE da UFF. Inicialmente 550 mg de cada 

material foram pesados no porta-amostras da análise, colocados na estufa a 120ºC para um primeiro 

tratamento, sendo conectados em seguida ao equipamento para o chamado pré-tratamento, etapa 

de desgaseificação a uma temperatura de 250ºC sob vácuo. Após o pré-tratamento, os materiais 

foram pesados novamente e conectados no ASAP 2020 para as análises de fisissorção utilizando 
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nitrogênio líquido. A equação de Brunauer-Emmet-Teller (BET) foi utilizada para o cálculo das 

áreas específicas a partir das isotermas de adsorção de N2 obtidas a  

-196ºC. Enquanto o método de Barrett-Joyner-Halenda (BJH) foi utilizado para determinar o 

volume total de poros e a distribuição de diâmetro de poros que foram obtidas a partir da isoterma de 

adsorção.  

 

3.2.3 Difração de Raios X (DRX) 

A técnica de difração de raios X possibilita identificar as estruturas cristalinas dos suportes 

e dos catalisadores, permitindo assim observar se ocorreram mudanças após a impregnação dos 

metais no suportes. Nessa análise foi utilizado o difratômetro Miniflex II da Rigaku com fonte de 

radiação CuKα (1,540 Å). Os perfis de DRX foram coletados com 2θ entre 5º e 100º usando um 

passo de 0,02º e um tempo de contagem de um segundo por passo. 

 

3.2.4 Espectroscopia de Fotoelétrons de Raios-X (XPS) 

A espectroscopia de fotoelétrons de raios X (XPS) foi utilizada com objetivo de obter 

informações sobre a composição química e sobre a estrutura da superfície do catalisador. A análise 

foi realizada no equipamento Escalab 250 XI da Thermo Fischer Scientific, na qual a radiação 

incidente empregada foi a radiação monocromática de AlKα (1486,6 eV) a uma pressão de 1×10-8 

mbar. Pequenas amostras dos catalisadores foram colocadas sobre uma fita dupla face de carbono 

em um porta-amostra. Para as análises, foram utilizados pontos com 650 μm de tamanho e foram 

feitas, para todas as amostras, varreduras exploratórias com energia de passagem de 100 eV e passo de 

1 eV e varreduras de alta resolução para as áreas de interesse com energia de passagem de 25 eV e 

passo de 0,05 eV.  

Como as linhas de Ru 3d e C 1s se sobrepõem na faixa de 280 a 300 eV, as energias de ligação 

para o rutênio foram analisadas na faixa de 450 a 500 eV (Ru 3p). Do mesmo modo, como há 

sobreposição dos picos W 4f e Zr 4p na faixa de 28 a 48 eV, logo foi a região de 235 a 270 eV (W 4d) 

foi escolhida para a análise. O pico C 1s (285 eV) foi utilizado como referência para a correção da carga 

dos espectros obtidos e a função Gaussiana-Lorentiziana foi usada na deconvolução dos picos. 
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3.2.5 Quimissorção de H2 e CO 

Foram realizadas análises de quimissorção de H2 e CO com o objetivo de determinar a 

capacidade de adsorção dos catalisadores, medir o número de sítios ativos existentes na superfície 

do catalisador e medir o tamanho aproximado de partícula. A partir dessas análises, foi possível 

também determinação da razão H/Rusuperfície e CO/Rusuperfície. As análises foram realizadas um 

equipamento de adsorção automatizado ASAP 2020 plus da Micromeritics. Apesar de os 

catalisadores já terem passado pelo processo de redução e passivação, 550 mg de cada catalisador   

eram, antes das análises, novamente secas a 150ºC por 60 min e reduzidas a 300°C sob escoamento 

de H2 por 180 min e evacuadas a 300°C por 60 min. As amostras eram então resfriadas a 35ºC, 

temperatura na qual era realizada a medida da quantidade total de hidrogênio adsorvida. Após a 

obtenção da isoterma de adsorção inicial, as amostras eram evacuadas por 60 min a 35ºC e uma 

segunda adsorção era realizada para determinar a quantidade de hidrogênio adsorvida 

reversivelmente. Em sequência foram realizadas as análises de quimissorção de CO, em que foi 

realizada uma limpeza a vácuo da 300°C por uma hora, seguida da análise a 35°C. Tanto as análises 

de H2 quanto de CO foram realizadas em uma faixa de pressão  de 25 a 200 mmHg com um 

incremento de 25 mmHg.  

As quantidades de H2 e CO adsorvidas foram calculadas pela extrapolação do consumo de 

H2 e CO à pressão nula (p=0 bar), admitindo uma estequiometria H/Rusuperfície e CO/Rusuperfície igual 

a um. De modo que as quantidades de H2 e CO adsorvidas irreversivelmente foram calculadas pela 

diferença entre o total adsorvido pela amostra (primeira isoterma) e o total adsorvido após 

evacuação (segunda isoterma). Já o tamanho da partícula calculado a partir da equação 

Dp(nm)=v/D, onde D é a dispersão metálica (CO/Rusup), v=1,32 e considerando as partículas como 

esféricas . O cálculo do valor de v, assim como a metodologia para o cálculo de H/Rusup e CO/Rusup 

estão descritas no Apêndice A.  

 

3.2.6 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

Com o objetivo de analisar a morfologia, as características microestruturais e a identificação 

de elementos químicos das partículas do catalisador foi realizada técnica de microscopia eletrônica 

de varredura (MEV). O princípio de funcionamento desse equipamento é baseado na utilização de 

um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra. Para isso, um 
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sistema de bobinas de deflexão é utilizado para guiar o feixe de elétrons, varrendo assim a 

superfície do material segundo uma malha retangular. A interação entre o feixe incidente e a 

superfície do material resulta no sinal da imagem e na emissão de uma série de radiações, como os 

elétrons secundários, elétrons retroespalhados, raios-x característicos e fótons. E a partir dessas 

emissões, quando detectadas corretamente, são fornecidas as informações de topografia, 

cristalografia e composição141. 

Para essa caracterização foi utilizado o equipamento JEOL JSM 7100F do laboratório 

LaMAR/CAIPE da UFF. Para as análises, pequenas amostras dos catalisadores foram colocadas 

sobre uma fita dupla face de carbono em um porta-amostra que, em seguida, foi inserido no 

equipamento sob vácuo. Imagens foram tiradas com ampliação de 10.000 e 75.000 vezes e um 

mapeamento da amostra foi realizado por meio de um detector de elétrons retroespalhados. 

 

3.2.7 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

A microscopia eletrônica de transmissão (MET) foi realizada com o objetivo de definir o 

diâmetro médio das partículas. Para essa caracterização, foi utilizado o equipamento JEOL JEM-

2100F, equipado com espectrômetro analisador de dispersão de energia de raio-X (EDS), com uma 

voltagem de aceleração de 200 kV do laboratório LaMAR/CAIPE da UFF.  

Suspensões de catalisador e etanol foram preparadas em um banho de ultrassom por 20 min, 

gotejadas em grades (mesh 300) de cobre (utilizado para Ru monometálico) ou de molibdênio 

(utilizado para o resto dos catalisadores) e deixadas para secar em temperatura ambiente. Essas 

amostras foram então utilizadas para as análises. O software ImageJ 1.52q foi usado para análise 

das imagens com o objetivo de medir o tamanho das partículas metálicas e a distância interplanar.  
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3.3 TESTES CATALÍTICOS 

As reações de hidrogenólise do glicerol sobre os diversos catalisadores foram realizadas 

em um reator batelada de alta pressão (Parr Instruments 4848), de aço inoxidável, com capacidade 

de 300 mL, equipado com agitador mecânico, controlador eletrônico de temperatura e um tubo 

coletor de aço para retirada das alíquotas reacionais (Figura 24). Fotos da unidade reacional e do 

equipamento GC-MS utilizado estão dispostas no Anexo I. 

 

Figura 24 - Esquema da unidade utilizada para a reação de hidrogenólise do glicerol. 

 

 

Para estes testes, os catalisadores foram previamente reduzidos e passivados em uma 

unidade multi-propósito conforme já foi explicado. As reações inicialmente ocorreram utilizando 

aproximadamente 1,2 g de catalisador, 150 g de solução aquosa de glicerol 10% g/g sob pressão 
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manométrica inicial de H2 de 2,5 MPa (372 psig), temperaturas de 180ºC e 200ºC, velocidade de 

rotação de 500 rpm e 12 horas de reação.  

Os experimentos foram iniciados com o carregamento do reator com a quantidades citadas 

acima, sendo esse selado em seguida. Para a retirada do ar, o sistema foi purgado três vezes com 

nitrogênio e a seguir purgado com hidrogênio para retirada do N2. Para a ativação do catalisador, 

deixou-se o reator pressurizado sob pressão manométrica de H2 de 2,5 MPa (372 psi) e temperatura 

de 20ºC por uma hora uma com agitação de 500 rpm. Para a reação, a reator foi então pressurizado 

sob a corrente de H2 até a pressão desejada, o aquecimento foi ligado e a agitação foi fixada em 

500 rpm. A reação foi conduzida por 12 h e, após este tempo, o aquecimento foi automaticamente 

cessado. 

Durante as duas primeiras horas de reação, foram recolhidas alíquotas de 

aproximadamente 2 mL para o estudo cinético em intervalos de 30 minutos. O ponto final da 

reação, 12 horas, também foi recolhido para análise. Todas as alíquotas foram centrifugadas e 

filtradas com filtros de membrana de tamanho de poros 0,2 μm.  

Foram realizados, para os catalisadores com melhores resultados, testes adicionais nos 

quais variou-se a pressão, o tempo de reação e analisou-se um segundo uso para o catalisador. Esses 

testes foram realizados com o objetivo de otimizar o processo e reduzir falhas no sistema. Para 

esses novos testes, foi utilizada aproximadamente 0,8 g de catalisador e 100 g de solução aquosa 

de glicerol 10% g/g. Reações a pressão constante foram realizadas com o objetivo de avaliar a 

influência da pressão e da disponibilidade de hidrogênio no sistema na reação de hidrogenólise do 

glicerol. Nessas reações, foi injetado gás hidrogênio no sistema de hora em hora, de modo que a 

pressão não sofria uma variação maior que 20 psi. 

Os processos de carregamento do reator, ativação do catalisador e início da reação 

seguiram os mesmos processos detalhados acima. Apenas o tempo de reação e a pressão do sistema 

sofreu uma variação. Nesses testes adicionais, foram recolhidas alíquotas de aproximadamente 2 

mL apenas no início e final da reação. Todas as alíquotas foram centrifugadas e filtradas com filtros 

de membrana de tamanho de poros 0,2 μm.  

O cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massas (GC-MS) GCMS- 

QP2010S da Shimadzu equipado com uma coluna capilar de polietilenoglicol SUPELCOWAX 10 

foi utilizado para analisar as fases líquidas. Para obter uma maior confiança nos dados foi realizada 

a calibração do equipamento pelo método de padrão interno, em que o 1-butanol foi utilizado como 
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padrão e a água deionizada como solvente. Os dados referentes a essa calibração podem ser 

encontrados no Apêndice B. 

Após as reações, os materiais recolhidos passaram por processos de centrifugação, 

filtração, lavagem com água deionizada e secagem a temperatura de 120oC durante 24 h.  

O cálculo de conversão, rendimento, seletividade e frequência de reação (TOF) foi 

realizado como base nas seguintes equações:  

 

 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 =  𝑋 =
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑎𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝑌𝑖 =
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 
 

 

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 𝑆𝑖 =
𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜
× 100 

 

𝑇𝑂𝐹(𝑠−1) =
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓�́�𝑐𝑖𝑒 ×  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐 𝑎 𝑜(𝑠)
 

 

As metodologias para os cálculos citados podem ser encontradas no Apêndice C. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES 

A Tabela 6 abaixo apresenta os teores mássicos obtidos pela técnica de EDX e os teores 

nominais para todos os materiais, suportes e catalisadores. 

 
Tabela 6 – Porcentagem mássica obtida pela análise de EDX para os óxidos e metais presentes nos 

catalisadores. 

Amostra 

Teores mássicos experimentais e nominais dos óxidos e metais 

constituintes 

ZrO2 WO3 SO4 Ru  Cu Impurezas 

3%SO4-ZrO2 98,25% 
- 

0% 
- - 

1,75% 

(Teor nominal) (97%) (3%) - 

Cu/SO4-ZrO2 95,15% 
- 

0% 
- 

2,48% 1,75% 

(Teor nominal) (94,58%)   (2,93%) (2,5%) - 

Ru/SO4-ZrO2 94,15% 
- 

0% 3,27% 
- 

2,58% 

(Teor nominal) (94,58%)  (2,93%) (2,5%) - 

RuCu/SO4-ZrO2 90,99% 
- 

0% 3,17% 2,50% 3,34% 

(Teor nominal) (92,15%)  (2,85%)  (2,5%) (2,5%) --- 

10%WO3-ZrO2 91,72% 7,08% 
- - - 

1,2% 

(Teor nominal) (90%) (10%) --- 

Cu/WO3-ZrO2 88,41% 7,38% 
- - 

2,48% 1,11% 

(Teor nominal)  (87,75%) (9,75%)  (2,5%) - 

Ru/WO3-ZrO2 87,21% 7,26% 
- 

3,23% 
- 

2,30% 

(Teor nominal) (87,75%) (9,75%) (2,5%) - 

RuCu/WO3-ZrO2 85,38% 6,90% 
- 

2,82% 2,16% 2,74% 

(Teor nominal) (85,5%)  (9,5%)  (2,5%) (2,5%) - 

 

Os resultados obtidos ficaram próximos dos valores esperados, entretanto não foi possível 

a identificação do enxofre. Todos os catalisadores de rutênio apresentaram o teor desse metal um 

pouco mais elevado do que o esperado, entretanto esse valor não é de elevada confiabilidade visto 

que os picos do rutênio são próximos aos picos de ródio, elemento utilizado no tubo de raio-X. Os 

catalisadores monometálicos de cobre e bimetálicos apresentaram um teor desse metal muito 

próximo do nominal, o que evidencia uma boa preparação desses catalisadores. O teor de WO3 

ficou abaixo do esperado e com valor próximo dos 7% em todas as amostras.  

O elemento químico háfnio foi identificado como a principal impureza nessa análise. Esse 

elemento, sempre encontrado com a zircônia com uma porcentagem entre 1-3% g/g, é de difícil 

separação devido a grande similaridade entre esses dois metais. O raio atômico e a configuração 

eletrônica do zircônio e do háfnio são 1.45 Å e 1.44 Å e 4d25s2 e 5d26s2, respectivamente142; 143.  
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 A partir dos modelos de Brunauer-Emmet-Teller (BET) e Barrett-Joyner-Halenda (BJH), 

na técnica de fisissorção de N2, foram calculadas as áreas específicas e os volumes totais de poros 

dos materiais respectivamente. Além dessas propriedades, a Tabela 7 apresenta também os valores 

de diâmetro médio de poros. 

 

Tabela 7 - Área específica, volume de poros e diâmetro médio de poros obtidos pela fisissorção de 

nitrogênio. 

Material Área 

específica 

(m²/gcatalisador) 

Área 

específica 

(m2/gsuporte) 

Volume de 

poros  

(cm³/g)  

Diâmetro 

médio de 

poros (nm) 

SO4-ZrO2 112 112 0,21 6,3 

Cu/SO4-ZrO2 110 109 0,21 6,5 

Ru/SO4-ZrO2 107 109 0,18 5,9 

RuCu/SO4-ZrO2 105 106 0,16 5,6 

WO3-ZrO2 82 82 0,21 9,9 

Cu/WO3-ZrO2 81 80 0,21 9,8 

Ru/WO3-ZrO2 85 80 0,18 8,5 

RuCu/WO3-ZrO2 79 78 0,18 8,6 

 

Para quase todos os catalisadores foi possível observar uma pequena diminuição da área 

específica quando comparados ao seu suporte. Entretanto, se for considerada apenas a massa de 

suporte nessas amostras, pode-se observar que não houve significativa alteração em sua área 

específica após a adição das fases metálicas.  

Os catalisadores monometálicos de cobre permaneceram com o volume total de poros 

inalterados quando comparados aos seus respectivos suportes, além de apresentarem diâmetro 

médio de poros muito similares, o que pode indicar que o metal ficou incorporado sem afetar os 

poros do suporte significativamente. Entretanto, os catalisadores monometálicos de rutênio e 

bimetálicos rutênio-cobre sofreram tanto uma pequena diminuição do volume total de poros quanto 

no diâmetro médio de poros. Todos os materiais podem ser classificados como mesoporosos, visto 

que seus diâmetro médio de poros estão dentro da faixa de 2-50 nm144.  

As Figuras 25 e 26 apresentam as isotermas de adsorção-dessorção dos materiais. Observa-

se nas duas figuras que os suportes e seus respectivos catalisadores apresentam uma isoterma do 

Tipo IV(a), característico de materiais mesoporosos. Nos mesoporos, a adsorção é determinada 

pelas interações entre as moléculas no estado condensado e pelas interações adsorventes-
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adsortivas. Estas isotermas de adsorção-dessorção são caracterizadas por apresentar curvas de 

histerese associadas a condensação capilar 145. 

As isotermas apresentam curvas histerese do Tipo H2(b). Essa histerese está associada a 

uma estrutura de poros mais complexa, na qual os efeitos da rede são importantes e onde há uma 

grande distribuição do tamanho dos poros. Além disso, histerese do Tipo H2(b) pode estar 

associada a um bloqueio dos poros. Os efeitos da rede e o bloqueio de poros podem ocorrer caso 

poros grandes tiverem acesso à superfície externa através apenas de gargalos estreitos, nesse caso 

os poros são preenchidos e assim permanecem durante a dessorção até os gargalos estreitos se 

esvaziarem em pressões de vapor mais baixas145. 

 
 

Figura 25 – Isotermas de adsorção-dessorção de N2 dos catalisadores suportados em SO4-ZrO2 
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Figura 26 – Isotermas de adsorção-dessorção de N2 dos catalisadores suportados em WO3-ZrO2 

 

 

 

As figuras 27 e 28 apresentam a distribuição do diâmetro de poros dos materiais. 
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Cu/WO3-ZrO2 não apresentou uma redução do seu volume de poros e do diâmetros de poros 

quando comparado ao Ru/WO3-ZrO2, o que revela que neste caso não houve interferência por parte 

do cobre.  

Quando comparados aos seus suportes, os catalisadores monometálicos de rutênio 

apresentaram uma diminuição de 6 e 14% nos diâmetros médios de poros para os catalisadores 

suportados em SO4-ZrO2 e WO3-ZrO2, respectivamente.  

 

Figura 27 - Distribuição dos poros nos catalisadores suportados em SO4-ZrO2. 
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Figura 28 - Distribuição dos poros nos catalisadores suportados em WO3-ZrO2. 
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Tabela 8 - Referências JCPDS para as espécies estudadas. 

Espécie Referência JCPDS 

t-ZrO2 88-1007 

m-ZrO2 83-0944 

Ru0 02-1258 

RuO2 88-0323 

Cu0 85-1326 

Cu2O 78-2076 

CuO 80-1917 

WO3 88-0550 

SO4 - 

 

Figura 29 - Difratogramas de Raios X para os catalisadores suportados em SO4-ZrO2. 
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Figura 30 - Difratograma de Raios X para os catalisadores suportados em WO3-ZrO2. 
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é passível de identificação uma vez que seus principais picos, 2θ=28,3, 2θ=35,3 e 2θ=54,9 estão 

sobrepostos aos picos dos suportes. 

Nos difratogramas dos catalisadores RuCu/SO4-ZrO2 e Cu/WO3-ZrO2 foi identificado um 

pequeno pico, próximo de 2θ=43,3, característico do cobre metálico. Entretanto, nos outros 

difratogramas não foi possível observar este pico. Assim como no rutênio, a pequena quantidade 

de metal nos materiais e uma boa distribuição metálica podem ser as causas da ausência deste pico 

característico. 

Os principais picos característicos dos óxidos de cobre CuO e Cu2O são, respectivamente, 

em 2θ=38,7 e 2θ=36,4. Ambos os picos estão sobrepostos a picos dos suportes. Sendo assim, não 

possível de atestar a presença dessas essas espécies.  

Assim como as fases metálicas, o óxido de tungstênio, WO3, apresenta seus principais picos 

sobrepostos aos picos da zircônia monoclínica. Pode-se destacar os picos em 2θ=24,2 e 2θ=33,2. 

Não foi possível encontrar um difratograma de referência para o sulfato. Porém Yadav e Nair 

(1999)123 relataram que a adição de sulfato impediu a formação de zircônia monoclínica resultando 

apenas na fase tetragonal, algo que não foi observado nas análises realizadas. 

A Tabela 9 apresenta os resultados de quantidades adsorvidas de H2 e CO, de dispersão 

metálica e diâmetro da partícula metálica calculados a partir da análise de quimissorção. Não foram 

realizadas análises para os catalisadores monometálicos de cobre. Tais análises não foram feitas 

pois é conhecido que o cobre apresenta dificuldade em adsorver H2 em temperatura ambiente146 e 

que os resultados de adsorção de CO são incertos devido à grande adsorção física e a incerteza na 

estequiometria CO/Cu147. As isotermas de adsorção são encontradas no Apêndice B. 

 

Tabela 9 - Quantidades de H2 e CO adsorvidos, razões H/Rusup e CO/Rusup e diâmetro da partícula 

metálica. 

Material H2 ads. irrev. 

(μmol/g) 

H2 ads. rev. 

(μmol/g) 

CO ads. 

irrev. 

(μmol/g) 

CO ads. 

rev. 

(μmol/g) 

 H/Rusup 

(%) 

CO/Rusup 

(%) 

Dp (nm) 

Ru/SO4-ZrO2 3,8 1,7 131,5 35,3 3,7 56,5 2,3 

RuCu/SO4-ZrO2 3,5 0,8 109,0 40,2 3,5 46,2 3,1 

Ru/WO3-ZrO2 40,1 19,0 254,2 55,4 33,5 100,0 1,3 

RuCu/WO3-ZrO2 14,6 10,3 164,1 55,8 12,4 67,6 2,0 

 

 

 Foi assumido para essa análise que os átomos de metal na superfície são referentes apenas 

as partículas de rutênio, adotando assim como desprezível a adsorção de H2 e CO nas partículas de 
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cobre. Entretanto, ao se analisar os catalisadores bimetálicos é necessário considerar um possível 

bloqueio dos sítios monometálicos de rutênio pelas as partículas de cobre, de maneira que as razões 

H/Rusup e CO/Rusup sofrem uma diminuição. Essa diminuição, no entanto, não é necessariamente 

referente a uma menor dispersão das partículas de rutênio, mas sim a uma menor disponibilidade 

dos sítios de adsorção devido a possível deposição de cobre na superfície do rutênio. Essa tendência 

já foi observada anteriormente, Sinfelt e colaboradores (1976)148 verificaram que a adição de 5% 

de cobre em uma catalisador de rutênio gerou um decréscimo de mais de 90% na quantidade de 

hidrogênio fortemente quimissorvido quando comparado ao Ru monometálico. Deste modo, a 

estimativa de diâmetro de partícula metálica nos catalisadores bimetálicos é prejudicada por essa 

diminuição na disponibilidade de sítios de adsorção, sendo errado então assumir que há um real 

aumento no diâmetro de partículas de rutênio. 

Como os valores H/Rusup para a quimissorção de H2 foram muito baixos, o cálculo do 

diâmetro da partícula metálica (Dp) ficou comprometido, de modo que o cálculo a partir da 

quimissorção de CO foi considerada uma melhor opção. Porém é válido ressaltar que pode ocorrer 

uma adsorção em “ponte” durante a quimissorção de CO sobre o rutênio, de modo que a 

aproximação CO/Ru=1 apresente erros, gerando assim uma queda nos resultados de CO/Rusup
82.  

Apesar desse possível erro, diâmetro de partículas metálicas similares já foram descritos na 

literatura para catalisadores de rutênio 23; 54; 74. 

Além da dependência da quimissorção nas partículas metálicas, pode-se observar que a 

interação metal-suporte também desempenha um papel fundamental na adsorção de H2 e CO, visto 

que a variação da composição do suporte influenciou drasticamente nos resultados. Os 

catalisadores suportados em WO3-ZrO2 exibiram a maior capacidade de adsorção de hidrogênio e 

CO, de modo que as razões H/Rusup e CO/Rusup calculadas para os catalisadores suportados em 

SO4-ZrO2 foram muito inferiores as calculadas para esses catalisadores. Tais resultados estão 

condizentes com os resultados obtidos pela análise de MET que ainda serão abordados neste 

trabalho (Figuras 35 a 38), visto que nessas imagens não é possível identificar partículas de rutênio 

dispersas na superfície para os catalisadores suportados em SO4-ZrO2, enquanto para o catalisador 

suportado em WO3-ZrO2 é. 

Os resultados de quimissorção abaixo do esperado para os catalisadores suportados em 

SO4-ZrO2 também são evidências de envenenamento por enxofre, uma vez que o catalisador 

monometálico Ru mostra a mesma absorção de H2 que o catalisador bimetálico. A partir dos 
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resultados obtidos também foi possível observar que o envenenamento afeta a quimissorção de H2 

muito mais fortemente do que a quimissorção de CO154. 

 Pelos resultados apresentados acima, é possível observar que a razão H/Ru sofreu uma 

diminuição com a adição de cobre no catalisador bimetálico, o que também está de acordo com a 

diminuição da atividade verificada nesses catalisadores. Assim como há uma queda na 

disponibilidade de sítios de adsorção com a adição de cobre aos catalisadores, há uma diminuição 

dos sítios adsorvidos irreversivelmente. Contudo, essa queda dos sítios adsorvidos 

irreversivelmente não favoreceu a atividade catalítica do catalisador bimetálico.  

Com o objetivo de obter informações sobre a composição química e sobre a estrutura da 

superfície do catalisador foi realizada a técnica de espectroscopia de fotoéletrons de raios X (XPS). 

As Tabelas 10 e 11 apresentam os resultados de composição dos suportes e dos catalisadores 

obtidos por XPS e as razões molares Ru/Cu, Ru/Zr e Cu/Zr obtidas por XPS e EDX, 

respectivamente.  

Tabela 10 - Porcentagem mássica dos elementos em cada catalisador por XPS. 

Material Zr O W S Ru Cu 

SO4-ZrO2 75,1 22,7 - 2,2 - - 

Cu/SO4-ZrO2 62,2 34,8 - 1,8 - 1,3 

Ru/SO4-ZrO2 75,8 20,8 - 1,7 1,8 - 

Ru-Cu/ SO4-ZrO2 74,6 19,6 - 1,7 1,4 2,8 

WO3-ZrO2 68,3 20,8 10,9 - - - 

Cu/WO3-ZrO2 57,7 29,1 9,3 - - 3,8 

Ru/WO3-ZrO2 67,9 20,5 9,1 - 2,5 - 

Ru-Cu/WO3-ZrO2 64,0 20,9 9,4  -  1,7  4,0 

 

Tabela 11 - Razões molares Ru/Cu e Ru/Zr por XPS, EDX e nominal. 

Material Ru/Cu 

nominal 

Ru/Cu 

EDX 

Ru/Cu 

XPS 

Ru/Zr 

nominal 

Ru/Zr 

EDX 

Ru/Zr 

XPS 

Cu/Zr 

nominal 

Cu/Zr 

EDX 

Cu/Zr 

XPS 

Ru/SO4-ZrO2 - - - 0,044 0,057 0,021 - - - 

Cu/SO4-ZrO2 - - - - - - 0,069 0,068 0,029 

Ru-Cu/SO4-ZrO2 0,63 0,80 0,31 0,045 0,057 0,016 0,071 0,071 0,053 

Ru/WO3-ZrO2 - - - 0,047 0,061 0,034 - - - 

Cu/WO3-ZrO2 - - - - - - 0,075 0,073 0,095 

Ru-Cu/WO3-ZrO2 0,63 0,82 0,20 0,048 0,054 0,024 0,077 0,066 0,089 

 Pelos resultados dados nas tabelas acima foi possível observar algumas variações nas 

concentrações esperadas dos metais. Pelos resultados de XPS, o cobre apresentou porcentagens 

mássicas maiores que a nominal em três catalisadores, enquanto o rutênio apresentou porcentagens 
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abaixo do esperado  também em três amostras. Tal fato gerou uma razão molar Ru/Cu mais baixa 

que a nominal nos catalisadores bimetálicos. Esses resultados se diferenciam muito dos resultados 

de EDX, nos quais a razão Ru/Cu ficou acima da nominal. Tais resultados podem estar relacionados 

a um enriquecimento das partículas de cobre na superfície do catalisador23. Além disso, pelos 

resultados de XPS foi possível verificar que as porcentagens mássicas dos modificadores WO3 e 

SO4 estão próximos dos valores nominais. 

A partir da técnica de XPS também foi possível retirar os dados de energias de ligação de 

cada elemento analisado (Tabela 12) e os espectros para as fases metálicas dos catalisadores 

(Figuras 31 e 32). 

Tabela 12 - Energias de ligação dos elementos analisados por XPS. 

Material 
 Zr 3d5/2 

(eV) 

O 1s 

(eV) 

W 4d5/2 

(eV) 

S 2p 

(eV) 

Ru 3p3/2 

(eV) 

Cu 2p3/2 

(eV) 

SO4-ZrO2 183,2 530,8 - 170,0 - - 

Cu/SO4-ZrO2 183,9 531,8 - 170,8 - 933,5 

Ru/SO4-ZrO2 183,1 530,9 - 168,6 461,1 - 

Ru-Cu/ SO4-ZrO2 182,5 530,4 - 169,5 462,6 932,6 

WO3-ZrO2 182,6 530,6 247,9 - - - 

Cu/WO3-ZrO2 181,4 529,8 246,6 - - 931,234 

Ru/WO3-ZrO2 182,6 530,5 246,2 - 461,5 - 

Ru-Cu/WO3-ZrO2 182,7 530,6 246,6 - 463,4 932,5 

 

Os espectros para o rutênio estão apresentados na Figura 31, enquanto os espectros para 

o cobre estão apresentados na Figura 32. O pico Ru 3p por ser pouco estudado pode gerar confusão 

a respeito de seu pico satélite. Esse pico é característico tanto da espécie RuO2 anidro quanto da 

espécie hidratada149.  

Na Tabela 12, encontram-se os valores de energia de ligação para os picos Ru 3p3/2. 

Enquanto as energias de ligação dos catalisadores monometálicos estão de acordo com o estado de 

oxidação Ru0, as energias de ligação desse pico nos catalisadores bimetálicos estão de acordo com 

o estado de oxidação Ru4+149. Entretanto, esses descolamentos entre os picos Ru 3p3/2 dos 

catalisadores monometálicos e bimetálicos também podem estar associados às interações 

eletrônicas entre Ru e Cu23. Tais interações não puderam ser confirmadas pelos resultados de 

energia de ligação do pico Cu 2p3/2. 

Houve uma variação grande nas energias de ligação do pico Cu 2p3/2. Os catalisadores 

bimetálicos apresentaram picos com valores próximos de 932,4 eV, valor característico da espécie 

Cu0 150. Já o catalisador monometálico Cu/SO4-ZrO2 exibiu um pico com valor próximo de 933,4 
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eV, valor característico da espécie Cu+2. Entretanto, os espectros de cobre não estão em total acordo 

com essas observações. 

Os espectros de cobre detectaram principalmente a presença de cobre metálico (Figuras 

32a, b e c), os quais não apresentam picos satélites para o pico Cu 2p. Apenas a Figura 32d indica 

a presença de Cu2+ pelo pico satélite22; 150; 151. Entretanto, durante a realização de alguns 

experimentos foi possível observar casos em que ocorreu a redução de Cu2+  para Cu0, de modo que 

não é possível afirmar que não havia a presença de Cu2+  nos catalisadores onde não foi visto os 

picos satélites. 

Figura 31 - Espectros de fotoelétrons de raios X (XPS) para a banda de Ru 3p. 

  
(a) Ru/SO4-ZrO2                 (b) RuCu/SO4-ZrO2   

 
(c) Ru/WO3-ZrO2              (d) RuCu/WO3-ZrO2    
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Figura 32 - Espectros de fotoelétrons de raios X (XPS) para a banda de Cu 2p. 

 

    (a) Cu/SO4-ZrO2               (b) RuCu/SO4-ZrO2 

 

  (c) Cu/WO3-ZrO2                         (d) RuCu/WO3-ZrO2 

 

As Figuras 33 e 34 mostram as micrografias de MEV para todos os catalisadores estudados 

nesse trabalho. Cada catalisador foi avaliado em duas escalas diferentes, com barra de escala de 

1µm e 100 nm. Para todas as amostras, foram observadas partículas com diferentes dimensões e 

formatos. As partículas aparentavam também possuir bordas irregulares e serem muito porosas. Os 

catalisadores de rutênio suportados em zircônia sulfatada aparentaram formar partículas maiores, 

enquanto no catalisador de cobre houve uma agregação de partículas menores. 
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Figura 33 - Micrografias de MEV de catalisadores monometálicos e bimetálicos: (a) Cu/SO4-ZrO2; (b) 

Ru/SO4-ZrO2; (c) Ru-Cu/SO4-ZrO2. 

  

(a) Cu/SO4-ZrO2   

  

(b) Ru/SO4-ZrO2   

  

(c) Ru-Cu/SO4-ZrO2   
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Figura 34 - Micrografias de MEV de catalisadores monometálicos e bimetálicos: (a) Cu/WO3-ZrO2; (b) 

Ru/WO3-ZrO2; (c) Ru-Cu/WO3-ZrO2. 

  

(a) Cu/WO3-ZrO2   

  

(b) Ru/WO3-ZrO2   

  

(c) Ru-Cu/WO3-ZrO2 
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As Figuras 35 à 38 apresentam micrografias eletrônicas de transmissão para os catalisadores 

monometálicos de rutênio e bimetálico rutênio-cobre. Devido a um problema no equipamento, não 

foi possível realizar as análises de todos os catalisadores estudados.  

Na Figura 35 é possível observar um aglomerado de partículas de rutênio em contraste 

escuro no catalisador Ru/SO4-ZrO2. Essa aglomeração pôde ser confirmada pela análise de 

dispersão de energia de raio-X (EDS), uma vez que as partículas foram identificadas como sendo 

do rutênio.  

 

Figura 35 - Micrografias de MET do catalisador Ru/SO4-ZrO2 (escala de 50 nm) 

     

 

Não foi possível calcular o tamanho de partícula médio para esse catalisador, visto que não 

há uma quantidade suficiente de partículas de rutênio visíveis para contagem.  

Diferentemente do catalisador Ru/SO4-ZrO2, no catalisador Ru-Cu/SO4-ZrO2 foi observado 

uma maior distribuição das partículas de rutênio (Figura 36). A partir da técnica de EDS, não foram 

observadas significativas aglomerações de partículas de rutênio. Apesar dessa maior distribuição 

das partículas de rutênio ainda não foi possível a medida dessas partículas devido a pequena 

quantidade de partículas visíveis para contagem.   
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Figura 36 - Micrografias de MET do catalisador Ru-Cu/SO4-ZrO2 (escala de 50 nm)  

 

 

Assim como no catalisador Ru/SO4-ZrO2, a micrografia de MET do catalisador Ru/WO3-

ZrO2 apresentou aglomerados de partículas de rutênio (Figura 37), algo que foi confirmado pela 

análise de EDS. Esses agrupamentos podem ser identificados pelos pontos mais escuros da Figura 

37. Entretanto, diferentemente dos dois catalisadores analisados acima, nessa amostra foi possível 

observar pequenas partículas de rutênio dispersas na superfície com diâmetros próximos de 1 nm 

(Figura 38).  
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Figura 37 - Micrografias de MET do catalisador Ru/WO3-ZrO2 (escala de 50 nm)  

   

 

Figura 38 - Micrografias de MET do catalisador Ru/WO3-ZrO2 (escala de 20 nm)  
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4.2 TESTES CATALÍTICOS 

Os resultados de conversão e rendimento nas reações de hidrogenólise do glicerol para 

cada catalisador testado nas temperaturas de 180ºC e 200ºC por 12 h estão apresentados na Tabela 

13. Os resultados para os tempos intermediários de reação são encontrados no Apêndice E. 

 

Tabela 13 - Conversão e seletividade de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre os 

catalisadores suportados em SO4-ZrO2 e WO3-ZrO2 

Material Temperatura 

(ºC) 

Conversão Seletividade 

1,2-PD EG 1,3-PD 1-PrOH Outrosa 

Cu/SO4-ZrO2 180 <1% - - - - - 

Cu/SO4-ZrO2 200 <1% - - - - - 

Ru/SO4-ZrO2 180        1% - - - - - 

Ru/SO4-ZrO2 200 4% 99 0 0 1 0 

Ru-Cu/ SO4-ZrO2 180 1% - - - - - 

Ru-Cu/ SO4-ZrO2 200 2% 99 0 0 1 0 

Cu/WO3-ZrO2 180 <1% - - - - - 

Cu/WO3-ZrO2 200 <1% - - - - - 

Ru/WO3-ZrO2 180 21% 51 27 10 11 1 

Ru/WO3-ZrO2 200 38% 56 29 3 9 3 

Ru-Cu/WO3-ZrO2 180 5% 74 11 6 8 1 

Ru-Cu/WO3-ZrO2 200 14% 78 12 3 5 2 

Condições de reação: 150 g de solução aquosa de glicerol 10 % g/g; Pressão inicial de H2 = 2,5 MPa; 1,2 g 

de catalisador; tempo de reação = 12 h.  

aOutros: Metanol, 2-propanol e acetona. 

 

Neste trabalho foram testados catalisadores monometálicos de cobre como forma de 

comparação aos catalisadores monometálicos de rutênio e bimetálicos rutênio-cobre. Conforme já 

havia sido relatado em trabalhos anteriores, esses catalisadores não apresentaram atividade 

catalítica significativa neste sistema101; 122. Entretanto, alguns trabalhos publicados com 

catalisadores monometálicos de cobre já apresentaram resultados melhores, sendo justificado 

principalmente por uma maior razão mássica catalisador/glicerol22; 129. 

Em um trabalho já mencionado anteriormente, Liu e colaboradores (2012)22 avaliaram o 

efeito de diferentes razões Ru/Cu em catalisadores suportados em ZrO2. Assim como neste 

trabalho, os pesquisadores observaram um aumento na seletividade para 1,2-propanodiol nos 
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catalisadores bimetálicos quando comparados ao catalisador monometálico de rutênio. Além disso, 

observaram que o aumento da concentração de cobre levou a uma diminuição da atividade 

catalítica. E, diferentemente dos resultados apresentados aqui, seu catalisador monometálico 

Cu/ZrO2 apresentou uma conversão de 28%, enquanto o catalisador Ru/ZrO2 apresentou uma 

conversão de 100%. Tanto as condições reacionais, quanto as concentrações de metais utilizadas 

nos catalisadores diferem das usadas neste trabalho. Os pesquisadores utilizaram uma razão 

solução/catalisador 12,5 vezes maior do que a usada neste trabalho, além disso a solução utilizada 

apresentou a quantidade de glicerol seis vezes superior, de modo que esse teste foi realizado com 

uma maior relação glicerol:catalisador. O grupo também trabalhou com uma pressão quatro vezes 

maior e o dobro de tempo de reação.  

Assim como no trabalho descrito acima, o estudo de Zhou e colaboradores (2012)129 

também forneceu resultados consideráveis de conversão do glicerol para catalisadores 

monometálicos de cobre. Utilizando um reator de leito fixo, o grupo chegou a uma conversão de 

37,79% para o catalisador com 5% (g/g) de Cu em ZrO2. Esses pesquisadores também utilizaram 

uma maior razão catalisador/solução e uma pressão de H2 maior.   

Outros trabalhos, como os citados acima, evidenciaram a relação direta entre conversão e 

as proporções de glicerol, catalisador e fase metálica no meio49; 81; 96; 99; 107. Em geral, o aumento 

da quantidade de catalisador ou fase metálica no meio foi diretamente proporcional ao aumento de 

conversão catalítica. Em alguns casos também foi observado que a quantidade de catalisador ou da 

fase metálica possuem um ponto ótimo e que esses podem se tornar um fator limitante para a reação 

se em excesso75; 99; 107. Além disso, por serem produtos químicos de alto valor comercial, é 

necessário encontrar o ponto ótimo de custo benefício para uma aplicação industrial. Embora 

alguns trabalhos já tenham reportado casos em que o aumento da concentração de glicerol no meio 

favoreceu a conversão, essa afirmação não se mostrou verdadeira em diversos outros trabalhos que 

reportaram uma queda na conversão do glicerol com o aumento de sua concentração49; 75; 107. 

O suporte SO4-ZrO2 foi escolhido para estudo neste trabalho devido a relação direta entre 

acidez e conversão do glicerol retratada em trabalhos anteriores19; 20. Entretanto, a interação do 

enxofre com o rutênio também já foi retratada em alguns casos como prejudicial. Kusunoki e 

colaboradores (2005)65 avaliaram que a adição de H2SO4 no sistema catalítico diminuiu a 

funcionalidade do rutênio. Já Maris e colaboradores (2007)152 reportaram sobre a possibilidade do 
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enxofre adsorvido modificar a superfície eletrônica do rutênio e favorecer uma rota de reação de 

mais alta energia.  

Os resultados apresentados na Tabela 13 para os catalisadores suportados em SO4-ZrO2 

ficaram abaixo do que já foi retratado para outros trabalhos com suporte de zircônia22; 26; 54; 122. Em 

ambas temperaturas testadas, as conversões de glicerol para os catalisadores Ru/SO4-ZrO2 e Ru-

Cu/SO4-ZrO2 ficaram abaixo de 5%. Fato que pode ser explicado pela aglomeração de partículas 

de rutênio formadas, levando em conta a baixa razão H/Rusup nesses catalisadores. Além disso, pela 

técnica de XPS também foi possível verificar que os catalisadores suportados em zircônia sulfatada 

apresentaram uma superfície menos enriquecida em rutênio.  

 Diversos artigos já relataram que a reação de hidrogenólise do glicerol é uma reação 

sensível à estrutura, de modo que sua atividade é favorecida pela diminuição no tamanho das 

partículas metálicas ou aumento da disponibilidade de sítios de adsorção19; 72; 99; 102. Essa afirmação 

está de acordo com os resultados obtidos neste trabalho. Os catalisadores de rutênio suportados em 

WO3-ZrO2 apresentaram as maiores disponibilidades desses sítios pela análise de quimissorção e  

superfícies mais enriquecidas de rutênio pela análise de XPS, de maneira que sua atividade foi 

muito superior a atividade dos catalisadores suportados em SO4-ZrO2. Esses catalisadores de 

rutênio suportados em WO3-ZrO2 apresentaram conversões similares e um pouco superiores a 

trabalhos anteriores de zircônia26; 54; 122. 

Apesar da conversão e do TOF (Tabela 14) do catalisador Ru/WO3-ZrO2 serem muito 

superiores os do catalisador Ru/SO4-ZrO2, este apresentou 99% de seletividade para 1,2-

propanodiol enquanto aquele apresentou apenas 56% de seletividade. Essa seletividade do 

catalisador Ru/SO4-ZrO2 foi superior até do catalisador bimetálico Ru-Cu/WO3-ZrO2. Tal fato 

pode ser explicado pelo aumento da seletividade para 1,2-propanodiol com o aumento da acidez 

do catalisador já retratado em trabalhos anteriores19.  

Em um trabalho anterior do nosso grupo, catalisadores Ru/ZrO2 e Ru-Cu/ZrO2 

apresentaram 30% e 14% de conversão com 70% e 100% de seletividade para 1,2-propanodiol 

respectivamente122. Nesse trabalho foram utilizadas condições de 180ºC de temperatura de reação, 

solução inicial de glicerol de 20% g/g e pressão inicial de 2,5 MPa de H2 e 24 h de tempo de reação. 

Apesar dos valores de conversão terem sido muito similares aos valores encontrados para os 

catalisadores Ru/WO3-ZrO2 e Ru-Cu/WO3-ZrO2, a seletividade para 1,2-propanodiol foi bastante 

inferior para estes. 
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 A Tabela 14 apresenta os resultados para taxa de reação, velocidade específica de reação 

e frequências de reação, enquanto seus procedimentos de cálculo podem ser encontrados no 

Apêndice D. Como o cobre não foi ativo em ambas condições testadas, não foi possível calcular 

essas variáveis para os catalisadores monometálicos de cobre, visto que o valor de conversão é 

necessário para esses cálculos.  

 

 

Tabela 14 - Taxa de reação (−r), velocidade específica de reação (k) e frequência de reação (TOF) para os 

sistemas catalíticos 

Material Temperatura 

(ºC) 

k (s-1)  

/10-6 

(−r) (mol/s·gcat) 

/10-7 

TOF (s−1) 

/10-3 

Ru/SO4-ZrO2 180 0,19 0,24 2,56 

Ru/SO4-ZrO2 200 0,84 0,80 8,70 

Ru-Cu/SO4-ZrO2 180 0,23 0,24 2,82 

Ru-Cu/SO4-ZrO2 200 0,50 0,40 5,10 

Ru/WO3-ZrO2 180 5,58 5,53 6,67 

Ru/WO3-ZrO2 200 11,1 11,4 13,80 

Ru-Cu/WO3-ZrO2 180 1,15 1,42 3,86 

Ru-Cu/WO3-ZrO2 200 3,43 3,26 10,60 

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 14 pôde-se verificar que os resultados de taxa, 

velocidade específica e frequências de reação em sua maioria acompanham a tendência mostrada 

na Tabela 13, de maneira que apresentam um crescimento com o aumento da conversão. Esses 

resultados também permitem destacar a influência da temperatura na atividade catalítica. Todos os 

catalisadores analisados tiveram um aumento significativo em seus TOFs com o aumento da 

temperatura de 180 para 200ºC. Ambos catalisadores monometálicos apresentaram resultados de 

taxa de reação e TOF superiores aos seus respectivos catalisadores bimetálicos para as reações 

realizadas a 200ºC.  

A frequência de reação de hidrogenólise do glicerol sofreu, em todos os casos, uma 

pequena diminuição com a adição de cobre nos catalisadores, o que pode evidenciar um bloqueio 

dos sítios de rutênio por parte dessas partículas. Vale destacar nesta análise que apesar do 

catalisador Ru/SO4-ZrO2 apresentar velocidade específica e taxa de reação quatro vezes inferiores 

ao catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2, seus valores de TOF são muito similares. Entre todos os 

catalisadores apresentados, o catalisador Ru/WO3-ZrO2 apresentou a maior taxa de reação e TOF. 
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A Figura 39 apresenta as curvas de conversão em função do tempo de reação para os 

catalisadores Ru/WO3-ZrO2 e Ru-Cu/WO3-ZrO2. Essas curvas sugerem que ocorreu uma limitação 

reacional. A diminuição da quantidade de H2 no meio e a consequente queda da pressão do sistema 

é uma das principais suspeitas dessa limitação. No caso da reação realizada à 200ºC e com 

catalisador Ru/WO3-ZrO2, a pressão manométrica inicial de H2 a 20ºC foi de 372 psig, enquanto a 

pressão final foi de 151 psig.  

 

Figura 39 - Curvas de conversão do glicerol, com base em produtos em fase líquida, ao longo de 12 h de 

reação. 

 

 

Com o objetivo de avaliar as condições de reação e estudar mais profundamente os 

catalisadores que apresentaram melhores resultados, novas reações foram realizadas com pequenas 

variações das condições reacionais. O catalisador Ru/WO3-ZrO2 foi avaliado em três novas 

condições: uma reação de reuso com condições reacionais similares as utilizadas na primeira 

reação; uma reação com tempo de 24 h; e uma reação na qual a pressão manométrica de H2 foi 

mantida a 550 psig por todo o tempo de reação (Tabela 15). Já o catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2 foi 

avaliado em duas novas condições: uma reação de reuso com condições reacionais similares as 

utilizadas na primeira reação; e uma reação na qual a pressão manométrica de H2 foi mantida a 700 

psig por todo o tempo de reação (Tabela 16). 
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Tabela 15 - Conversão e seletividade de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol em diferentes 

condições sobre o catalisador Ru/WO3-ZrO2 

Condição Conversão TOF (s-1) 

/10-3 

Seletividade 

 1,2-PD EG 1,3-PD 1-PrOH Outrose 

1º usoa 38% 13,8 56 29 3 9 3 

2º usob 36% 11,4 50 31 4 10 5 

24hc 66% 26,8 59 24 2 10 5 

Pcted 43% 19,3 49 31 6 10 4 

Condições de reação: a150 g de solução aquosa de glicerol 10 % g/g; Pressão inicial de H2 = 2,5 MPa; 1,2 g de 

catalisador; tempo de reação = 12 h. b100 g de solução aquosa de glicerol 10 % g/g; Pressão inicial de H2 = 2,5 MPa; 

0,8 g de catalisador; tempo de reação = 12 h. c100 g de solução aquosa de glicerol 10 % g/g; Pressão inicial de H2 = 

2,5 MPa; 0,8 g de catalisador; tempo de reação =24 h. d100 g de solução aquosa de glicerol 10 % g/g; Pressão de H2 = 

550 psig; 0,8 g de catalisador; tempo de reação = 12 h. 

eOutros: Metanol, 2-propanol e acetona. 

 

Tabela 16 - Conversão e seletividade de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol em diferentes 

condições sobre o catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2 

Condição Conversão TOF (s-1) 

/10-3 

Seletividade 

 1,2-PD EG 1,3-PD 1-PrOH Outrosd 

1º usoa 14% 10,60 78 12 3 5 2 

2º usob 15% 10,6 72 12 8 8 0 

Pctec 78% 105,3 49 10 1 35 5 

Condições de reação: a150 g de solução aquosa de glicerol 10 % g/g; Pressão inicial de H2 = 2,5 MPa; 1,2 g de 

catalisador; tempo de reação = 12 h. b100 g de solução aquosa de glicerol 10 % g/g; Pressão inicial de H2 = 2,5 MPa; 

0,8 g de catalisador; tempo de reação = 12 h. c100 g de solução aquosa de glicerol 10 % g/g; Pressão de H2 = 700 psig; 

0,8 g de catalisador; tempo de reação = 12 h. 

dOutros: Metanol, 2-propanol e acetona. 

 

Os resultados das reações de reuso evidenciaram que não ocorreu desativação significativa 

ou envenenamento dos catalisadores, entretanto em ambos os casos houve uma pequena queda na 

seletividade para 1,2-propanodiol. Foi possível verificar então que apenas a etapa de limpeza com 

água deionizada e secagem foi o suficiente para a recuperação dos sítios catalíticos dos 

catalisadores. É importante destacar que apesar de ter sido mantida a razão glicerol/catalisador na 

reação de reuso do catalisador, foi utilizada uma quantidade menor de material, o que 

consequentemente gera um aumento na disponibilidade de H2 no meio. Apesar de ter havido uma 
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pequena queda na seletividade para 1,2-propanodiol, ambas reações de reuso levaram a uma maior 

seletividade para 1,3-propanodiol. Sendo essa reação de segundo uso do catalisador Ru-Cu/WO3-

ZrO2 a reação que apresentou melhor seletividade para 1,3-propanodiol a 200ºC. 

Os novos testes realizados com o catalisador Ru/WO3-ZrO2 apresentaram resultados 

diferentes do esperado. A reação de 24 h apresentou conversão e frequência de reação 1,7 e 1,9 

vezes superiores a reação de 12 h, respectivamente. Esse resultado não era esperado devido a 

tendência de limitação e desativação observada na reação de 12 h. Os resultados do trabalho de 

Soares e colaboradores (2016)122 corroboram com essa expectativa, visto que são similares aos 

resultados obtidos para as reações de 12 h deste trabalho e suas análises foram realizadas em 

condições similares porém com um tempo de reação de 24 h.  

 Outra surpresa foi o pequeno aumento de conversão para o sistema mantido a pressão 

constante. Uma das principais suspeitas para a limitação durante a reação estava relacionada a 

pressão e a disponibilidade de H2 no sistema, por esse motivo era esperado um aumento mais 

significativo ao se realizar uma reação na qual a pressão de H2 foi mantida a mesma durante todo 

o processo. Com isso, foi concluído que a disponibilidade de H2 e a pressão do sistema não foram 

uma limitação significativa durante a reação, o que corrobora com o resultado da reação de 24 h 

que apresentou uma alta conversão mesmo sem a adição de mais H2 no sistema.  

Para o catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2 foi realizado um teste a uma pressão de H2 maior e 

constante. Durante todo o experimento a pressão foi mantida em 700 psig com a adição de hora em 

hora de H2. Essa reação apresentou conversão e frequência de reação de respectivamente 5,6 e 9,9 

vezes a reação com adição de gás apenas no início. Apesar do grande aumento na conversão de 

glicerol, houve também um efeito inverso na seletividade para o 1,2-propanodiol. Com uma queda 

de 32% na seletividade para o 1,2-propanodiol e um aumento proporcional na seletividade para 1-

propanol, a expectativa de alta seletividade para 1,2-PD com a adição de cobre ao catalisador de 

rutênio não foi atendida. Essa tendência de queda de seletividade já foi reportada em trabalhos 

anteriores26; 49. 

Em todos os testes realizados não foi detectada a presença de acetol, enquanto nas reações 

com maior conversão a presença de metanol pôde ser verificada. A partir desses resultados é 

possível sugerir o mecanismo de desidrogenação-desidratação-hidrogenação proposto incialmente 

por Montassier e colaboradores (1991)51; 52 como mecanismo provável para a reação. Nesse 

mecanismo ocorre a desidrogenação do glicerol gerando um gliceraldeído.  Sendo seguido de uma 
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reação de desidratação do gliceraldeído seguida da hidrogenação dos intermediários sob um 

catalisador metálico formando 1,2-propanodiol. Esse mecanismo foi explicado detalhadamente na 

seção 2.4.2.2 deste trabalho.  
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5 CONCLUSÃO 

O trabalho realizado apresentou bons resultados para o uso de catalisadores 

monometálicos de rutênio e bimetálicos rutênio-cobre suportados em zircônias modificadas. O 

catalisador Ru/WO3-ZrO2 apresentou no geral os melhores resultados de conversão e frequência 

de reação, perdendo apenas para o catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2 no teste realizado a pressão 

constante. Embora tenha apresentado bons resultados de conversão, a seletividade para o produto 

de interesse, 1,2-propanodiol, ficou abaixo do esperado no catalisador Ru/WO3-ZrO2. Do mesmo 

modo, apesar da adição do cobre, o catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2 também apresentou resultados 

de seletividade abaixo do esperado. Embora haja uma diminuição da clivagem C-C e um 

favorecimento da clivagem C-O, esse catalisador apresentou uma seletividade máxima de 78% 

para o 1,2-propanodiol, o que não é suficiente para compensar a queda na conversão de glicerol. 

Apesar dos testes catalíticos realizados com os catalisadores suportados em SO4-ZrO2 não 

terem apresentado bons resultados, sugere-se, para trabalhos futuros, um estudo mais detalhado 

desses catalisadores, visto que eles se mostraram muito promissores para a seletividade de 1,2-

propanodiol. Os resultados de quimissorção sugeriram uma menor disponibilidade de sítios ativos 

nesses catalisadores e a análise de XPS evidenciou uma superfície menos enriquecida de rutênio. 

Sugere-se para o futuro,  uma nova avaliação do suporte 3%SO4-ZrO2 uma vez que o uso 

desse suporte se mostrou muito promissor para a seletividade de 1,2-propanodiol. Além de realizar 

novos testes catalíticos com pequenas mudanças nas condições reacionais com o objetivo de 

encontrar a melhor relação conversão x seletividade. 

Sugere-se também a realização de DRIFT de Piridina e TPD-NH3 para uma correta 

compreensão das características ácidas desses catalisadores. Além de mudanças nas condições de 

redução, passivação e reação para um estudo mais detalhados dessas variáveis na atividade 

catalítica.  
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APÊNDICE A – Cálculo do tamanho da partícula metálica e 

cálculo das razões H/Rusup e CO/Rusup por quimissorção 

 

1. Tamanho da partícula metálica 

O tamanho de partícula médio pode ser calculado por: 

𝐷𝑝 =
𝑣 

𝐷
                                                                (A.1) 

 

onde d é o tamanho de partícula médio, D é a dispersão metálica e v pode ser definido pela equação: 

𝑣 =
6𝑣𝑚
𝑎𝑚

                                                               (A.2) 

 

na qual 𝑣𝑚 é o volume por átomo metálico e 𝑎𝑚 é a área ocupada por um átomo metálico.  

 

A área ocupada por um átomo metálico é o inverso do número de átomos na superfície 

por unidade de área (𝑛𝑆), um valor tabelado e que pode ser encontrado no capítulo quatro do livro 

Catálise Heterogênea, Figueiredo e Ribeiro (1987)153. Para o rutênio, tem-se que: 

𝑛𝑆 =
1

𝑎𝑚
=  1,63 × 1019 [á𝑡𝑜𝑚𝑜 𝑚2⁄ ]                                          (A.3) 

 

O volume por átomo metálico pode ser calculado por: 

𝑣𝑚 =
𝑀𝑀

𝜌𝑚𝑁𝐴𝑉
                                                                (A.4) 

 

onde MM é a massa atômica, 𝜌𝑚 é a massa específica do metal e 𝑁𝐴𝑉  é o número de Avogadro.  

 

 De maneira que, para o rutênio 𝑣𝑚 pode ser calculado por:  

𝑣𝑚 =
101,07 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1

12,45 𝑔 𝑐𝑚−3× 6,02×1023á𝑡𝑜𝑚𝑜 𝑚𝑜𝑙−1
                                     (A.5) 

𝑣𝑚 = 1,3485 × 1029  [𝑚
3

á𝑡𝑜𝑚𝑜⁄ ]                                        (A.6) 

 

Assim, 𝑣 pode ser expresso como: 
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𝑣 =
6×1,3485×1029 [𝑚

3

á𝑡𝑜𝑚𝑜
⁄ ]

1

1,63×1019
[𝑚

2

á𝑡𝑜𝑚𝑜⁄ ]
                                             (A.7) 

 

𝑣 = 1,32 × 10−9𝑚 = 1,32 𝑛𝑚                                            (A.8) 

 

E, finalmente, pode-se calcular o tamanho de partícula médio para o rutênio como:  

𝐷𝑝 =
1,32

𝐷
 [𝑛𝑚]                                                          (A.9) 

 

onde d é o tamanho de partícula médio em nanômetros e D é a dispersão metálica, expressa por 

CO/Rusup na faixa de 0 < CO/Ru < 1. 

 

2. Dispersão metálica 

A dispersão metálica do catalisador pode ser calculada por:  

𝐷 =
𝑛𝑀−𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒

𝑛𝑀−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100                                                     (A.10) 

 

onde D é a dispersão metálica em porcentagem, 𝑛𝑀−𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 é a quantidade, em mols por grama 

de catalisador, de metal na superfície e 𝑛𝑀−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 é a quantidade, em mols por grama de catalisador, 

de metal total na amostra.  

 

A quantidade total de rutênio encontrada nos catalisadores pode ser calcula por:  

𝑛𝑅𝑢−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
0,025

𝑀𝑀𝑅𝑢
=

0,025

101,07
= 247,35 𝑚𝑜𝑙/𝑔                                   (A.11) 

 

A partir das quantidades de H2 e CO adsorvidos irreversivelmente (𝑛𝐻2 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣. 𝑒 𝑛𝐶𝑂 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣., 

respectivamente) obtidas pela análise de quimissorção, utiliza-se uma relação estequiométrica entre 

H2 ou CO e o metal. Para o caso do rutênio-hidrogênio tem-se uma relação de 1:2. De modo que 

𝑛𝑅𝑢−𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 é definido como: 

𝑛𝑅𝑢−𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 = 2 × 𝑛𝐻2 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣.                                              (A.12) 
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Para o caso do rutênio-CO tem-se uma relação de 1:1. De modo que 𝑛𝑅𝑢−𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒  é 

definido como: 

𝑛𝑅𝑢−𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 = 𝑛𝐶𝑂 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣.                                              (A.13) 

 

Logo, a H/Rusup é calculada por:  

𝐻

𝑅𝑢𝑠𝑢𝑝
=

2×𝑛𝐻2 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣.

247,35
× 100                                                (A.14) 

 

E CO/Rusup é calculada por:  

𝐶𝑂

𝑅𝑢𝑠𝑢𝑝
=

𝑛𝐶𝑂 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣.

247,35
× 100                                                   (A.15) 

 

Como os valores H/Rusup para a quimissorção de H2 foram muito baixos neste trabalho, o 

cálculo do tamanho de partícula metálica (Dp) ficou comprometido, de modo que o cálculo da 

dispersão metálica a partir da quimissorção de CO foi considerada uma melhor opção. De modo 

que:  

 

𝐷 =
𝐶𝑂

𝑅𝑢𝑠𝑢𝑝
=

𝑛𝐶𝑂 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣.

247,35
× 100                                                   (A.15) 
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APÊNDICE B – Calibração do equipamento GCMS- QP2010S 

pelo método de padrão interno 

 

Para essa calibração foram preparadas 14 soluções com diferentes concentrações dos 

seguintes padrões: glicerol, 1,2-propanodiol, 1,3-propanodiol, 1-propanol, 2-propanol, etileno 

glicol, acetol, etanol, metanol e acetona. Para uma melhor identificação de cada padrão, esses foram 

divididos em três grupos. Foram definidas razões v/v para cada alíquota e a partir destas razões, 

foram calculados os volumes a serem adicionados em cada solução, estipulando um volume total 

de solução de 3ml, de modo que 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 = 3 ∗ 𝑉/𝑉                                                        (B.1) 

 

As alíquotas foram retiradas com o auxílio de uma micropipeta e pesadas em uma balança 

de alta precisão. A partir da massa obtida, foi possível calcular o volume real de cada padrão em 

cada solução. 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑚

𝜌
                                                              (B.2) 

 

Sendo 𝑚 a massa de padrão pesada e 𝜌 a massa específica deste padrão.  

 

Para uma melhor calibração foi necessário diluir mais as soluções, de modo que foi 

adicionado um volume de 7ml de água em cada solução. De posse do volume real de cada padrão, 

foi calculado as concentrações, 𝑀1, nas soluções 

 

𝑀1 =
𝑚

𝑀𝑀∗𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙
                                                           (B.3) 

 

Além dessas soluções, foi preparada também uma solução apenas com o padrão interno, o 

1-butanol. Para realizar a calibração, foram retiradas alíquotas de 1ml de cada solução e 0,2ml de 

solução padrão, de modo que novas concentrações foram calculadas.  

𝑀1 ∗ 𝑉1 = 𝑀2 ∗ 𝑉2                                                        (B.4) 
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Os valores das concentrações foram adicionados no método utilizado para as corridas no 

cromatógrafo, de maneira que, após as injeções foram criadas as curvas de calibração para cada 

padrão. As curvas e suas equações podem ser observadas nas Figuras 40-49.  

 

Figura 40 - Curva de calibração para o glicerol 

 

 

Figura 41 - Curva de calibração para o 1,2-propanodiol 
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Figura 42 - Curva de calibração para o etilenoglicol 

 

 

Figura 43 - Curva de calibração para o 1-propanol 

 

 

Figura 44 - Curva de calibração para o 2-propanol 
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Figura 45 - Curva de calibração para a acetona 

 

 

Figura 46 - Curva de calibração para o etanol 

 

 

Figura 47 - Curva de calibração para o metanol 
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Figura 48 - Curva de calibração para o acetol 

 

 

Figura 49 - Curva de calibração para o 1,3-propanodiol  
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APÊNDICE C – Cálculos de conversão, rendimento, seletividade e 

frequência de reação (TOF) 

 

1. Conversão, rendimento e seletividade 

 

A conversão pode ser definida como:  

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 =  𝑋 =
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 
 

 

Visto que a quantidade de carbono permanece a mesma ao longo de toda a reação, a 

conversão foi calculada com base no balanço de carbono. Logo, tem-se:  

𝑛𝐶,0 = 𝑛𝐶,𝑡                                                                 (C.1) 

onde 𝑛𝐶,0 é a quantidade de matéria de carbono no início da reação e 𝑛𝐶,𝑡 é a quantidade de matéria 

de carbono em qualquer momento t da reação.  

 Considerando que no início da reação todo o carbono está presente exclusivamente nas 

moléculas de glicerol, pode-se afirmar que:  

𝑛𝐶,0 = 3𝑛𝐺,0                                                               (C.2) 

onde 𝑛𝐺,0 é a quantidade de matéria de glicerol no início da reação. 

No decorrer da reação, com a formação de i produtos, o carbono deixa de estar presente 

apenas no glicerol e passa a ser encontrado nesses i produtos carbonáceos. Logo, pode ser calculado 

por:  

𝑛𝐶,𝑡 = 3𝑛𝐺,𝑡 + ∑𝑗 ∗ 𝑛𝑖,𝑡                                                     (C.3) 

onde 𝑗 é o número de átomos de carbono encontrados na estrutura de i e 𝑛𝑖,𝑡 é a quantidade de 

matéria do produto i em qualquer momento t da reação.  

Uma vez que foi realizada a calibração do cromatógrafo e geradas curvas de calibração 

(á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑖 á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜⁄ ) 𝑋 (𝑐𝑜𝑛𝑐. 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐. 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜⁄ ) , os 

resultados obtidos das injeções já estarão na forma de concentração molar. E como foi utilizado 

um volume constante de 1,2ml de solução para todas as alíquotas, tem-se que:  

𝑛𝑖,𝑡 = 𝑀𝑖,𝑡 ∗ 1,2 ∗ 10
−3                                                     (C.4) 
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onde 𝑀𝑖,𝑡 é a concentração molar fornecida como resultados das injeções no GC-MS.  

Sabendo que a definição tradicional de conversão, X, é 

𝑋 =  
𝑛𝐺,0−𝑛𝐺,𝑡

𝑛𝐺,0
                                                              (C.5) 

 

tem-se que:  

𝑋 =

𝑛𝐶,0
3

−(
𝑛𝐶,𝑡
3
−
∑𝑗∗𝑛𝑖,𝑡

3
)

𝑛𝐶,0
3

                                                             (C.6) 

e fazendo as simplificações necessárias, fica-se com: 

𝑋 =
∑𝑗∗𝑛𝑖,𝑡

𝑛𝐶,𝑡
                                                                    (C.7) 

A partir dos valores de quantidade de quantidade de matéria de carbono no produto i em 

qualquer tempo i e de quantidade de quantidade de matéria de carbono total neste mesmo tempo, é 

possível calcular o rendimento para cada produto, 𝑌𝑖, de modo que 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  𝑌𝑖 =
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑖

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠
 

 

Ou seja,  

𝑌𝑖 =
𝑗∗𝑛𝑖,𝑡

𝑛𝐶,𝑡
                                                                    (C.8) 

E, por último, com os dados de conversão e rendimento, pode-se calcular a seletividade 

de cada produto na reação:  

𝑆𝑖 =
𝑌𝑖

𝑋
∗ 100%                                                              (C.9) 

 

2. Frequência de reação (TOF) 

A frequência de reação (TOF) pode ser definida como 

𝑇𝑂𝐹(𝑠−1) =
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓�́�𝑐𝑖𝑒 ×  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐 𝑎 𝑜(𝑠)
 

 

E foi calculada a partir da taxa de reação por massa de catalisador (−𝑟𝐺,𝑚) e do número de 

átomos totais de metal na superfície.  
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A taxa de reação por massa de catalisador foi calculada a partir das taxa de reação 

volumétrica (−𝑟𝐺,𝑣): 

(−𝑟𝐺,𝑣) = −
𝑑𝐶𝐺

𝑑𝑡
= 𝑘′𝐶𝐺

∝                                                    (C.10) 

onde 𝐶𝐺  é a concentração inicial de glicerol em mol por litro, ∝ é a ordem da reação e 𝑘′ é a 

velocidade específica da reação. Considerando uma reação de primeira ordem, ∝= 1, a velocidade 

específica de cada reação foi estimada por: 

𝑘′ = −[ln(1 − 𝑋)]𝑡−1                                                       (C.11) 

onde X é a conversão da reação e t é o tempo de reação em segundos. 

 

Sabendo que a reação de hidrogenólise do glicerol foi realizada no tempo de 12 horas a 

volume constante em reator batelada, pode-se calcular a taxa de reação por massa de catalisador 

como: 

(−𝑟𝐺,𝑚) =  (−𝑟𝐺,𝑣)
𝑉𝑠𝑜𝑙

𝑚𝑐𝑎𝑡
= 𝑘′𝐶𝐺

𝑉𝑠𝑜𝑙

𝑚𝑐𝑎𝑡
= k𝐶𝐺                                  (C.12) 

onde 𝑉𝑠𝑜𝑙 é o volume de solução reacional em litros, 𝑚𝑐𝑎𝑡 é a massa de catalisador em gramas e k 

é a constante da reação.  

Finalmente, a frequência de reação é calculada como: 

𝑇𝑂𝐹(𝑠−1) =
(−𝑟𝐺,𝑚)

2𝑛𝐻2,𝑞
=

k𝐶𝐺 

2𝑛𝐻2,𝑞
                                           (C.13) 

onde 𝑛𝐻2,𝑞  é a quantidade de H2 em mol por grama de catalisador obtida pela análise de 

quimissorção. 
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APÊNDICE D - Isotermas de Quimissorção 

 

Figura 50 – Isoterma de adsorção de H2 para o catalisador Ru/SO4-ZrO2 reduzido a 300°C. 

 

 

Figura 51 – Isoterma de adsorção de CO para o catalisador Ru/SO4-ZrO2 reduzido a 300°C. 
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Figura 52 – Isoterma de adsorção de H2 para o catalisador Ru/WO3-ZrO2 reduzido a 300°C. 

 

 

Figura 53 – Isoterma de adsorção de CO para o catalisador Ru/WO3-ZrO2 reduzido a 300°C. 
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Figura 54 – Isoterma de adsorção de H2 para o catalisador Ru-Cu/SO4-ZrO2 reduzido a 300°C. 

 

 

Figura 55 – Isoterma de adsorção de CO para o catalisador Ru-Cu/SO4-ZrO2 reduzido a 300°C. 
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Figura 56 – Isoterma de adsorção de H2 para o catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2 reduzido a 300°C. 

 

 

Figura 57 – Isoterma de adsorção de CO para o catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2 reduzido a 300°C. 
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APÊNDICE E - Dados de Estudo Cinético 

 

Tabela 17 - Conversão e rendimento de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre o 

catalisador Ru/WO3-ZrO2 em 180ºC 

Tempo 

(h) 

Conversão 

(%) 

Seletividade 

1,2-PD EG 1,3-PD 1-PrOH Outrosa 

0 0% - - - - - 

0.5 0% 44 9 25 22 0 

1 2% 44 25 17 14 0 

1.5 5% 45 24 17 13 1 

2 6% 47 23 17 12 1 

12 21% 51 27 10 11 1 

Condições de reação: 150g de solução aquosa de glicerol 10 %g/g; Pressão inicial de H2 = 2,5 MPa; 1,2 g 

de catalisador. 

aOutros: Metanol, 2-propanol e acetona. 

 

Tabela 18 - Conversão e rendimento de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre o 

catalisador Ru/WO3-ZrO2 em 200ºC 

Tempo 

(h) 

Conversão 

(%) 

Seletividade 

1,2-PD EG 1,3-PD 1-PrOH Outrosa 

0 0% - - - - - 

0.5 3% 47 26 15 11 1 

1 7% 49 25 12 13 1 

1.5 14% 50 27 11 11 1 

2 17% 49 27 11 11 2 

12 38% 56 29 3 9 3 

Condições de reação: 150g de solução aquosa de glicerol 10 %g/g; Pressão inicial de H2 = 2,5 MPa; 1,2 g 

de catalisador. 

aOutros: Metanol, 2-propanol e acetona. 
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Tabela 19 - Conversão e rendimento de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre o 

catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2 em 180ºC 

Tempo 

(h) 

Conversão 

(%) 

Seletividade 

1,2-PD EG 1,3-PD 1-PrOH Outrosa 

0 0% - - - - - 

0.5 0% - - - - - 

1 0% - - - - - 

1.5 0% 89 0 0 11 0 

2 0% 91 0 0 9 0 

12 5% 74 11 6 8 1 

Condições de reação: 150g de solução aquosa de glicerol 10 %g/g; Pressão inicial de H2 = 2,5 MPa; 1,2 g 

de catalisador. 

aOutros: Metanol, 2-propanol e acetona. 

 

Tabela 20 - Conversão e rendimento de produtos para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre o 

catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2 em 200ºC 

Tempo 

(h) 

Conversão 

(%) 

Seletividade 

1,2-PD EG 1,3-PD 1-PrOH Outrosa 

0 0% - - - - - 

0.5 0% - - - - - 

1 0% - - - - - 

1.5 1% 87 0 7 3 3 

2 2% 83 13 0 2 2 

12 14% 78 12 3 5 2 

Condições de reação: 150g de solução aquosa de glicerol 10 %g/g; Pressão inicial de H2 = 2,5 MPa; 1,2 g 

de catalisador. 

aOutros: Metanol, 2-propanol e acetona. 
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ANEXO I – Fotos da unidade de redução, da unidade reacional e do 

equipamento GCMS-QP2010S 

 

Figura 58 - Unidade multipropósito utilizada para redução e passivação dos catalisadores. 

 

 

Figura 59 - Unidade reacional 
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Figura 60 - Cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massas (GCMS). 

 

 


