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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma breve revisão da literatura referente aos diferentes tipos de 

zeólita e sua utilização em reações dominó para a valorização de biomassa de origem 

lignocelulósica. Ao longo desta revisão são avaliadas as condições utilizadas, as 

características dos materiais e seu desempenho nas diversas etapas de valorização. Os 

efeitos das modificações com metais e tratamento pós e pré-síntese para a formação de 

materiais hierárquicos são apresentados, bem como, as vantagens e desvantagens do uso 

de diferentes tipos zeólitas para a aplicação industrial.  

 

Palavras-chave: Reações dominó; valorização da biomassa; zeólitas; zeólitas 

hierárquicas; zeólitas com metal;   

 



 

ABSTRACT  

The current work presents a brief review referring to different types of zeolites and their 

usage in domino reactions to lignocellulosic biomass upgrading. Throughout this 

review, we assesses the conditions used, the characteristics of the materials and their 

performance in the various stages of upgrading. The effects of the modifications with 

metals and post and pre-synthesis treatments for the formation of hierarchical materials 

are presented, as well as the advantages and disadvantages of using different zeolite 

types for the industrial application.  

Keywords: domino reactions; biomass upgrading; zeolites; hierarchical zeolites; zeolites 

with metal; 
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1. Introdução 

Apesar de já conhecido desde a antiguidade, foi a partir da segunda metade do 

século XIX que o petróleo aumentou sua importância na economia mundial e se tornou 

a principal fonte de energia primária em todo o mundo. Com a descoberta de James 

Young, na Escócia no ano de 1850, de que a extração de petróleo poderia ser realizada a 

partir de xisto betuminoso e carvão, foi apresentada uma alternativa para a produção de 

querosene de maior qualidade quando comparado ao obtido a partir do carvão ou do 

óleo de baleia (PIMENTEL, 2011; SCHIAVI; HOFFMANN, 2015; SENA, 2016). A 

descoberta da primeira jazida de petróleo nos Estados Unidos, no ano de 1859 no estado 

da Pensilvânia, é tido como um marco no desenvolvimento da indústria petrolífera 

moderna, porém foi somente a partir da instituição da Standard Oil Company, em 1870, 

que a indústria do petróleo passou a se organizar como uma grande indústria 

(CANELAS, 2007; MORAIS, 2013; SCHIAVI; HOFFMANN, 2015; SENA, 2016).  

Com os eventos da Primeira e Segunda Guerra mundial, o consumo energético 

mundial cresceu acentuadamente. No Brasil, a consequência deste crescimento foi o 

aumento da dependência da importação de petróleo e seus derivados (PIMENTEL, 

2011; SENA, 2016).  

No ano de 1953 o presidente Getúlio Vargas instituiu o monopólio estatal sobre 

a pesquisa, refino e transporte do petróleo e seus derivados, criando também a empresa 

estatal “Petróleo Brasileiro S.A.”, popularmente conhecida como PETROBRAS 

(CANELAS, 2007; MORAIS, 2013; SCHIAVI; HOFFMANN, 2015; SENA, 2016). No 

ano seguinte, com a instalação da PETROBRAS, foram produzidos 158.000 m3 de 

petróleo bruto em território nacional (FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 1990). Já nos anos que se seguiram a 

PETROBRAS aprimorou sua capacidade tecnológica e investiu na especialização de seu 

corpo técnico além de intensificar suas atividades exploratórias de forma que ao final da 

década a produção anual alcançou valores de 3.751.000 m3 de petróleo bruto 

(CANELAS, 2007; FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA - IBGE, 1990; MORAIS, 2013). 
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Figura 1: Gráfico de consumo vs produção de petróleo no Brasil ao longo dos 

anos. Adaptado de (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE, 2019). 

Durante a primeira década de atuação da PETROBRAS, o país continuava 

amplamente dependente das importações de petróleo e, apesar de promissoras, as 

jazidas de petróleo descobertas em solo não eram capazes de aumentar expressivamente 

a produção de petrolífera no Brasil. Desta forma, a partir da segunda metade da década 

de 1960 foram iniciadas as explorações marítimas e as primeiras descobertas 

incentivaram a ampliação da prospecção de petróleo em águas profundas, ampliando de 

forma significativa a produção nacional de petróleo (CANELAS, 2007; FUNDAÇÃO 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 1990; 

MORAIS, 2013; SCHIAVI; HOFFMANN, 2015; SENA, 2016).  

A partir da década de 2000 foram iniciadas as prospecções de petróleo na 

camada pré-sal e no ano de 2007 o primeiro poço foi descoberto na Bacia de Santos 

(MORAIS, 2013). Esta descoberta deu origem ao campo de Lula, que atualmente é o 

maior produtor de petróleo e gás no Brasil. Os campos produtores do pré-sal alcançaram 

a produção de 521,5 milhões de barris (onde um barril americano equivale a 

aproximadamente 0,16 m3) em 2018, uma média de aproximadamente 1,4 milhão de 

barris/dia, valor correspondente a 55% da produção brasileira total, ao passo que o 

consumo de petróleo bruto passou de 5,625 barris/dia em 1954 para aproximadamente 

3,1 milhões de barris/dia em 2017 (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS 
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NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, 2019; BP, 2019; DINCER, 2000; 

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - 

IBGE, 1990; INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2019b). 

O constante aumento do consumo de petróleo e de combustíveis fósseis de 

forma geral está relacionado ao crescimento da demanda energética mundial, 

envolvendo diversos fatores como o aumento populacional e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico. Toda a sociedade faz uso de energia para suprir necessidades 

básicas (como iluminação, transporte, comunicação, etc.). Porém, tratando-se do quesito 

ambiental, o uso de combustíveis fósseis traz diversos efeitos negativos, não só devido a 

produção de grandes quantidades de gases do efeito estufa que contribuem para o 

aquecimento global, como também pelo desmatamento e geração de resíduos poluentes 

(DINCER, 2000; IPCC, 2011). Estes fatores trazem ao debate a necessidade da 

utilização de fontes de energia renováveis, capazes de mitigar a emissão de poluentes e 

reduzir os impactos ambientais.    

Por esta razão desde o fim do século XX houve uma articulação da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (United Nations Framework 

Convention on Climate Change – UNFCCC) afim de coordenar a redução da emissão 

de gases que contribuem para intensificar efeito estufa e a busca pelo desenvolvimento 

sustentável (SAVARESI, 2016). A partir de negociações entre os países, foi criado em 

1997 o Protocolo de Kyoto, entrando em vigor no ano de 2005. O protocolo foi 

responsável por impor metas de redução de emissões para os países desenvolvidos 

signatários (HOROWITZ, 2017; SAVARESI, 2016).  

Já no ano de 2015, novos compromissos foram firmados a partir do Acordo de 

Paris, assinado em 2015 na Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas 

de 2015 (COP 21).  O acordo tem como objetivos manter o aumento de temperatura 

abaixo de 2 graus celsius acima dos níveis pré-industriais; aumentar a capacidade de 

adaptação aos impactos adversos das mudanças climáticas e; manter o fluxo de 

financiamento consistente com os itens anteriores. Cada país foi responsável pela 

criação de Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC, da sigla em 

inglês). (HOROWITZ, 2017; REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2016; 

SAVARESI, 2016) 
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A iNDC do Brasil visa a redução de emissões de gases do efeito estufa em 37%  

e 43% abaixo dos níveis de 2005 até o ano de 2025 e 2030, respectivamente. Afim de 

atingir este objetivo, o Brasil pretende alcançar uma matriz energética composta em 

45% por energias renováveis até o ano de 2030. Além disso, o país se comprometeu a 

aumentar para aproximadamente 18% a participação de biocombustíveis até 2030, e 

reflorestar 12 milhões de hectares de florestas. (REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL, 2016) 

O consumo anual de energia primária no mundo tem apresentado um aumento 

constante ao longo deste século, com uma média de crescimento de 1,5% levando em 

conta os anos entre 2007 e 2017. Dados referentes ao ano de 2018 indicam um aumento 

no consumo entre 2,3 e 2,9%, o maior aumento registrado desde o ano de 2010 e quase 

o dobro da média dos 10 anos anteriores, com os Estados Unidos, Índia e China sendo 

responsáveis por aproximadamente 70% deste crescimento. Este aumento coincide com 

um ano de padrões climáticos atípicos, apresentando um aumento significativo no 

número de dias com temperaturas extremas, tanto mais quentes como mais frios, tendo 

como consequência a utilização de serviços de aquecimento e refrigeração em maior 

escala. Como consequência, 2018 foi o ano com a maior taxa de crescimento de 

emissões de CO2 (1,9%) desde 2013 (BP, 2019; INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2019a).   

Considerando os objetivos traçados no Acordo de Paris, dados históricos e 

políticas atuais, a Agência Internacional de Energia (International Energy Agency – 

IEA) foi capaz de modelar perspectivas para o cenário energético mundial até o ano de 

2040 a partir do Modelo Energético Mundial (World Energy Model – WEM), um 

modelo de larga escala, criado para replicar o funcionamento dos mercados de energia 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2019a, 2019c). As projeções criadas a partir 

do modelo são apresentados abaixo na Tabela 1. 
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Tabela 1: Estimativa da demanda mundial de energia primária (Mtep*) 

Adaptado de: (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2019a) 

DEMANDA MUNDIAL DE ENERGIA PRIMÁRIA 

  
    

POLÍTICAS 

ATUAIS 

DESENVOLVIMENTO 

  SUSTENTÁVEL 

 
2000 2018 2030 2040 2030 2040 

Carvão mineral 2.317 3.821 4.154 4.479 2.430 1.470 

Petróleo 3.665 4.501 5.174 5.626 3.995 3.041 

Gás Natural 2.083 3.273 4070 4.847 3.513 3.162 

Nuclear 675 709 811 937 895 1.149 

Renováveis  659 1.391 2.138 2.741 2.776 4.381 

Biomassa sólida 638 620 613 546 140 75 

Total 10.037 14.314 16.960 19.177 13.750 13.279 

Combustíveis fósseis 

(%) 
80% 81% 79% 78% 72% 58% 

Emissões de CO2 (Gt) 23.1 33.2 37.4 41.3 25.2 15.8 

*Milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Unidade de energia definida como o 

calor liberado na combustão de uma tonelada de petróleo cru. Uma tonelada equivalente 

de petróleo corresponde a aproximadamente 42 gigajoules.  

Para o cenário de políticas atuais, espera-se um aumento no consumo de energia 

de 1,3% ao ano, valor próximo a média de crescimento deste século. Este cenário 

apresenta um aumento contínuo do consumo de todos os combustíveis, de forma que até 

2040 o consumo energético terá aproximadamente dobrado em relação ao início do 

século, com as proporções de combustíveis fósseis mantidas praticamente inalteradas. 

Como consequência, o aumento das emissões CO2 também são elevadas a 

aproximadamente o dobro dos valores de 2000 (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2019a).  

Por sua vez, o cenário de Desenvolvimento Sustentável tem como meta os 

objetivos determinados no Acordo de Paris, buscando o aumento na eficiência, a 

redução de perdas referentes ao calor residual da produção energética e a utilização de 

fontes limpas e renováveis de energia, de forma que o crescimento da economia global e 

da população seria acomodado sem a necessidade de aumento de demanda da energia 



20 
 

primária. Como consequência, a demanda de combustíveis fósseis seria reduzida em 

detrimento das fontes de energia com baixas emissões de carbono, levando a uma 

considerável redução emissões de CO2 (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 

2019a).  

Ao passo que diversos países buscam cada vez mais a produção de energia 

limpa, nota-se que a utilização de fontes de energia renováveis vem figurando cada vez 

mais como um recurso de grande importância para a diminuição das emissões de CO2 

bem como a dependência de combustíveis fósseis no fornecimento de energia e 

consequentemente, são realizados altos investimentos. No ano de 2018 foram investidos 

cerca de 390 bilhões de dólares em energia renovável. Este investimento pode alcançar 

valores de até 440 bilhões de dólares até 2030 caso os países sigam suas iNDCs 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2019a).  

De forma geral, as fontes não renováveis correspondem a 58,2% da energia 

produzida no Brasil, principalmente devido ao alto consumo de combustíveis fósseis no 

setor industrial e de transporte (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE, 

2019). Apesar disso, 82,7% da matriz elétrica é composta por fontes renováveis, sendo a 

principal delas a geração hídrica, que representa 63,2% do total produzido pelo país, 

seguida pela geração eólica e por biomassa, responsáveis por 9,1% e 8,8% 

respectivamente (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2020). Dentre 

estas, a biomassa vem sendo tratada como uma alternativa equivalente ao petróleo para 

a produção de combustíveis que se adequem ao cíclo de carbono neutro (ISIKGOR; 

BECER, 2015; ZHOU et al., 2011).  

É chamada biomassa a matéria-prima formada no processo de fotossíntese a 

partir de luz solar, água e do CO2 disponível na atmosfera. De forma especial, a 

biomassa de origem lignocelulósica apresenta grande potencial como uma fonte de 

energia renovável, podendo ser utilizada diretamente na produção de energia, 

combustíveis ou como matéria-prima para a formação produtos químicos de alto valor 

agregado (FARMER; MASCAL, 2015; ISIKGOR; BECER, 2015; MELERO; 

IGLESIAS; GARCIA, 2012; ZHOU et al., 2011). Sendo a forma de biomassa mais 

abundante do planeta, ela também se destaca por não representar uma parte comestível 

das plantas, de modo que não apresenta competição com o setor alimentício. Além 

disso, sua utilização auxilia na redução de rejeitos, visto que ela pode ser obtida a partir 

de resíduos orgânicos de origem agrícola e agroindustriais. Por estas razões, a biomassa 
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lignocelulósica é apontada como uma matéria prima de grande potencial para suprir 

parcialmente a demanda de petróleo, com a vantagem de ser uma alternativa renovável. 

Algumas etapas deste ciclo são ilustradas na Figura 2 (FARMER; MASCAL, 2015; 

ISIKGOR; BECER, 2015; ZHOU et al., 2011).  

 

Figura 2: Produção sustentável de energia e materiais a partir da biomassa. 

Adaptado de: (BERNDES et al., 2016) 

A biomassa lignocelulósica é composta majoritariamente por polissacarídeos de 

celulose (dímeros de glicose) e hemicelulose (formada por uma mistura de açúcares de 

5 e 6 carbonos, chamados de pentoses e hexoses respectivamente, sendo a xilose 

majoritária) ligados à lignina (formada por estruturas fenólicas) em composições que 

variam de 35-50% de celulose, 20-35% de hemicelulose, e 10-25% de lignina (figura 3). 

Devido a sua composição variada, produtos com uma gama maior gama de 

funcionalidades podem ser obtidos através da biomassa lignocelulósica quando 

comparada ao petróleo, mas apesar da grande disponibilidade, devido a sua complexa 

composição química, a biomassa lignocelulósica exige a utilização de pré-tratamentos, 

gerando custos adicionais ao processo (FARMER; MASCAL, 2015; ISIKGOR; 

BECER, 2015; MELERO; IGLESIAS; GARCIA, 2012; ZHOU et al., 2011).  
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Figura 3: Composição da biomassa lignocelulósica. Adaptado de: (HASANOV; 

RAUD; KIKAS, 2020) 

Após o pré-tratamento da biomassa, as frações de celulose, hemicelulose são 

separadas e sofrem novos tratamentos visando a despolimerização e a desoxigenação, 

que podem ser tratamentos biológicos, mecânicos ou químicos. Entre eles estão: 

pirólise; hidrólise catalítica a partir de ácidos concentrados ou diluídos; liquefação 

hidrotérmica; e solvólise catalítica da biomassa lignocelulósica, entre outras. Tais 

processos são essenciais para a utilização da biomassa em sua forma bruta para a 

realização de reações de valorização e geração de moléculas plataforma e estão 

exemplificados na Figura 4 (FARMER; MASCAL, 2015; ISIKGOR; BECER, 2015; 

LUTERBACHER; MARTIN ALONSO; DUMESIC, 2014; MELERO; IGLESIAS; 

GARCIA, 2012).  
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Figura 4: Etapas de separação e valorização  das frações de biomassa 

lignocelulósica. Adaptado de: (DEN et al., 2018) 

São chamadas de moléculas plataforma as moléculas simples obtidas através da 

biomassa, e que possuem potencial para atuarem como blocos de construção na síntese 

de produtos com maior valor agregado (FARMER; MASCAL, 2015). O interesse sobre 
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estas moléculas cresceu vertiginosamente após o relatório emitido pelo Departamento 

de Energia dos Estados Unidos, que listou as dez biomoléculas com maior potencial 

econômico (WERPY; PETERSEN, 2004). Posteriormente, Bozell e Petersen (2010) 

utilizaram diversos critérios para revisar esta lista e apontar outros candidatos para 

integrá-la, dentre eles, encontram-se o furfural (Fur), o 5-hidróximetilfurfural (HMF), o 

ácido 2,5-furanodicarboxílico (FDCA) e o ácido levulínico (LA). As moléculas 

plataforma não estão restritas às citadas nestes relatórios e além destas, diversas outras 

substâncias obtidas a partir de açúcares contendo 5 e 6 carbonos possuem grande 

importância na produção de moléculas de alto valor agregado e com potencial de 

atuação na indústria. Alguns destes exemplos são apresentados no Esquema 1 

(BOZELL; PETERSEN, 2010; FARMER; MASCAL, 2015; ISIKGOR; BECER, 2015; 

LUTERBACHER; MARTIN ALONSO; DUMESIC, 2014; MELERO; IGLESIAS; 

GARCIA, 2012; WERPY; PETERSEN, 2004) 

 

Esquema 1:  Visão geral das principais moléculas obtidas através da biomassa 

lignocelulósica. F: fermentação, HI: hidrólise, dH:desidratação, rH: reidratação, O: 

oxidação, H: hidrogenação, Hg: hidrogenólise, dP: despolimerização. Adaptado de: 

(PUTRO et al., 2016)  
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Industrialmente, o ácido levulínico dá origem ao ácido difenólico, material 

tratado como potencial substituto para o bisfenol A (BPA) na indústria polimérica, além 

de possuir aplicação como lubrificante e em adesivos e tintas. A oxidação do ácido 

levulínico leva a formação do ácido succínico, com aplicações na indústria alimentícia e 

farmacêutica. E a partir da reação de esterificação do ácido levulínico com etanol, é 

obtido o levulinato de etila, que pode ser utilizado na mistura para a composição de 

biodiesel (BOZELL; PETERSEN, 2010; HAYES et al., 2008; MARISCAL et al., 

2016). 

A hidrogenação do ácido levulínico também pode dar origem a -valerolactona 

(GVL). Além de ser utilizada diretamente como aditivo para combustíveis, a GVL tem 

aplicações como solvente e também como precursora de outros materiais. Entre os 

produtos obtidos a partir da GVL, encontram-se a 5-nonanona, componente da gasolina 

e do diesel, e a α-metileno--valerolactona, que forma um polímero com propriedades 

semelhantes às do poli(metacrilato de metila) (PMMA), popularmente conhecido como 

acrílico, porém com estabilidade térmica superior (ALONSO; WETTSTEIN; 

DUMESIC, 2013; MARISCAL et al., 2016; YAN et al., 2015).  

Já o FDCA, assim como outras biomoléculas da família dos furanos, apresenta 

grande potencial econômico, porém sua comercialização ainda é dificultada pelos altos 

custos do processo. Sua principal aplicação é na indústria de biopolímeros, onde o 

FDCA é precursor do polietileno furanoato (PEF), um polímero que é visto como uma 

alternativa renovável aos polímeros derivados de petróleo como polietileno tereftalato 

(PET). As estruturas estão representadas na Figura 5. Pela redução do FDCA são 

obtidos álcoois utilizados na produção de poliésteres e, para além dos polímeros, o 

FDCA pode atuar na produção de ácido succínico, de fungicidas, produtos 

farmacêuticos ou ainda ser utilizado como inibidor de corrosão (BOZELL; PETERSEN, 

2010; DE JONG et al., 2012; SAJID; ZHAO; LIU, 2018). 
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Figura 5: Estruturas do PEF e do PET. 

Como mostrado no Esquema 2, a desidratação dos açúcares obtidos pela 

despolimerização da hemicelulose dá origem ao furfural. Devido à suas duas 

funcionalidades, referentes ao grupo aldeído e ao anel aromático, o furfural apresenta 

grande importância na indústria, atuando como solvente na separação de compostos do 

refinamento de petróleo e como matéria prima para a produção de gasolina e óleo diesel 

(BOZELL; PETERSEN, 2010; LUTERBACHER; MARTIN ALONSO; DUMESIC, 

2014; MARISCAL et al., 2016; MELERO; IGLESIAS; GARCIA, 2012).  

Mais de 80 produtos químicos são obtidos através do furfural, direta ou 

indiretamente, sendo utilizado na produção de resinas, medicamentos, e atuando como 

precursor de moléculas plataforma de maior valor agregado, entre elas o ácido 

levulínico (LA) e a -valerolactona (GVL) (BOZELL; PETERSEN, 2010; DI BLASI; 

BRANCA; GALGANO, 2010; MARISCAL et al., 2016; WEINGARTEN et al., 2010).  
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Esquema 2: Reações de despolimerização/valorização para obtenção de moléculas 

plataforma. e materiais de alto valor agregado a partir do furfural e do HMF. Adaptado 

de: (LI et al., 2016a) 

A produção industrial de furfural se dá majoritariamente por catálise 

homogênea, no processo de stripping, utilizando ácido sulfúrico como catalisador. Este 

processo gera subprodutos como ácido acético, acetona e metanol e pode levar a 

resinificação do furfural. O rendimento deste processo é de 10%, valor considerado 

baixo, sendo apenas 60% do valor teórico. Somado a isso, há a necessidade de grandes 

quantidades vapor e de tratamentos para a separação do material e o resíduo formado é 

comumente queimado para a formação destes vapores, não sendo possível comercializar 

os subprodutos (HAYES et al., 2008; JIMÉNEZ-GÓMEZ et al., 2016; 

LUTERBACHER; MARTIN ALONSO; DUMESIC, 2014; MARISCAL et al., 2016). 

Tais fatores impedem que o furfural seja produzido com preços competitivos para a 

produção de biodiesel e assim, alterações no método são continuamente estudadas. O 
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desenvolvimento de novas tecnologias busca a produção sustentável de furfural com 

baixo custo, focando principalmente nos solventes e catalisadores utilizados (DI 

BLASI; BRANCA; GALGANO, 2010; LIU et al., 2018; LU et al., 2011; 

WEINGARTEN et al., 2010) 

Diversos tipos de reações de valorização podem ser empregados a fim de se 

obter produtos de maior valor a partir do furfural. As reações de decarbonilação levam à 

formação do furano, que é comumente utilizado como solvente e possui aplicação na 

síntese de produtos farmacêuticos, além de produzir precursores de polímeros e 

solventes, como o tetrahidrofurano (THF). Esta última molécula dá origem ao 

politetrahidrofurano (PTHF), que possui aplicações na indústria têxtil e automotiva, 

enquanto a oxidação do grupamento aldeído do furfural leva a formação do ácido 

furóico (ácido 2-furancarboxílico), com aplicações na indústria agroquímica e na de 

fragrâncias. Por sua vez, a hidrogenação do furfural é a reação com maior potencial, 

dando origem ao álcool furfurílico, ácido levulínico e GVL, já citados anteriormente 

(LANGE et al., 2012; MARISCAL et al., 2016; WEINGARTEN et al., 2010).   

A hidrogenação de furfural em fase gasosa ocorre usualmente com catalisadores 

heterogêneos sob alta pressão de H2, em temperaturas que variam de 130 a 300 °C, 

enquanto que a hidrogenação em fase líquida apresenta menores temperaturas (60 a 200 

°C). Estes métodos apresentam diversos problemas, tais como a utilização de metais 

nobres como catalisadores da reação e a necessidade de altas pressões de H2, gerando 

custos adicionais tanto relacionada ao alto preço do material como devido a 

infraestrutura necessária para trabalhar com segurança em condições drásticas. Além 

disso, a geração de rejeitos tóxicos torna a reação de hidrogenação do furfural utilizando 

catálise homogênea em fase líquida menos ambientalmente amigável (BUI et al., 2013; 

GILKEY; XU, 2016; JIMÉNEZ-GÓMEZ et al., 2016; LANGE et al., 2012). 

Como alternativa, podem ser realizadas as reações de transferência de 

hidrogênio por meio da redução de Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) utilizando um 

aldeído ou uma cetona, junto à oxidação de um álcool secundário (Esquema 3). Por este 

método, evita-se a utilização de hidrogênio gasoso, desonerando a planta e diminuindo 

também a formação de subprodutos (BUI et al., 2013; GILKEY; XU, 2016; LANGE et 

al., 2012). 
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Esquema 3: Mecanismo da reação de redução Meerwein-Ponndorf-Verley. 

Adaptado de: (ASSARY; CURTISS; DUMESIC, 2013)  

De maneira análoga ao furfural, as etapas da produção do 5-hidróximetilfurfural 

(HMF) envolvem a isomerização da glicose em frutose, seguida da desidratação da 

frutose ao HMF, formando como subprodutos os huminas, macromoléculas produzidas 

na forma de líquidos viscosos, que são comumente formado nas reações de desidratação 

de açúcares (LI et al., 2019). A partir da hidrogenação do HMF, pode-se obter o 

dimetilfurano (DMF) utilizado como biocombustível, bem como o ácido levulínico e a 

GVL (ALONSO; WETTSTEIN; DUMESIC, 2013; BOZELL; PETERSEN, 2010; 

HAYES et al., 2008; MARISCAL et al., 2016; YAN et al., 2015). Além disso, a reação 

de oxidação leva a formação do 2,5-diformilfurano (DFF), que possui aplicações como 

intermediário na área farmacêutica e que pode ser oxidado ao FDCA (Esquema 2) 

(DASHTBAN; GILBERT; FATEHI, 2014; LI et al., 2016a, 2019; SERRANO-RUIZ; 

LUQUE; SEPÚLVEDA-ESCRIBANO, 2011).  

A produção de HMF é semelhante à do furfural e por isso apresenta problemas 

similares como a formação de subprodutos, difícil recuperação na fase aquosa, além da 

utilização de metais tóxicos ou de alto valor na reação catalítica. Encontrar maneiras de 

mitigar estes problemas é um grande passo para viabilizar a utilização do HMF em larga 

escala e consequentemente para a síntese de produtos químicos renováveis que sejam 

competitivos com produtos oriundos do petróleo (DASHTBAN; GILBERT; FATEHI, 

2014; MOREAU; BELGACEM; GANDINI, 2004; SERRANO-RUIZ; LUQUE; 

SEPÚLVEDA-ESCRIBANO, 2011). 

Uma alternativa para o aumento da produtividade e da viabilidade dos produtos 

oriundos da valorização da biomassa envolve utilização de reações do tipo one-pot, 
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onde uma série de reações ocorrem numa mesma etapa de síntese. Um tipo de reação 

one-pot são as reações dominó. Reações dominó são definidas como um processo onde 

duas ou mais reações formadoras de ligação ocorrem sob condições idênticas, sem a 

adição de mais quantidade de reagentes ou catalisadores e onde as reações subsequentes 

ocorrem a partir das funcionalidades obtidas na reação anterior, como demonstrado no 

Esquema 4 (TIETZE; BRASCHE; GERICKE, 2006). Diversas vantagens estão 

relacionadas a este tipo de abordagem, já que se abre a possibilidade de obtenção de 

diversas moléculas de maior complexidade quando comparados ao material de partida 

através de transformações sequenciais.  

As reações dominó também levam a um método de produção mais econômico e 

menos agressivo ao meio ambiente, já que a supressão de etapas de separação e 

purificação diminuem a formação de rejeitos, bem como a quantidade de solvente e de 

energia utilizados na produção (TIETZE; BRASCHE; GERICKE, 2006).    

 

Esquema 4: Reações dominó para a produção de -valerolactona a partir de 

furfural. Adaptado de: (JORGE et al., 2017) 

O aumento da eficiência dos catalisadores utilizados também se apresenta como 

ponto chave para o aumento da viabilidade dos produtos de valorização. A atuação de 

catalisadores homogêneos e heterogêneos é constantemente avaliada e indica caminhos 

promissores para a construção de rotas de produção mais verdes.  
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A catálise homogênea ocorre utilizando catalisadores que se encontram na 

mesma fase dos reagentes, levando a maior interação entre os componentes da reação. A 

aplicação de catalisadores homogêneos para valorização de açúcares já foi apresentada 

em literatura com alto rendimento (HAYES et al., 2008; SERI; INOUE; ISHIDA, 

2000), porém, de forma geral, pesa contra a sua utilização, a dificuldade de separação 

entre catalisador e o produto, além de grande geração de rejeito, visto que o catalisador 

não é facilmente recuperável (DIAS; FERREIRA; CUNHA, 2012; SERI; INOUE; 

ISHIDA, 2000). 

Por sua vez, na catalise heterogênea o catalisador e o reagente se encontram em 

diferentes fases. O catalisador (sólido) pode interagir com o reagente (líquido ou 

gasoso) a partir da adsorção química ou da adsorção física, o que torna a recuperação e 

reutilização do catalisador mais simples (DIAS; FERREIRA; CUNHA, 2012). Porém, 

devido a menor disponibilidade dos sítios ativos, em diversos casos um rendimento 

menor é obtido na catálise homogênea. Como solução, tais reações podem ser realizadas 

utilizando catalisadores baseados em metais nobres como ouro, platina e paládio, que 

apresentam alto valor e dificultam sua utilização industrial (CASANOVA; IBORRA; 

CORMA, 2009; JIN et al., 2016). 

Neste sentido, uma alternativa econômica é a utilização de zeólitas como 

catalisadores. Zeólitas são aluminossilicatos cristalinos que contem microporos. Suas 

redes cristalinas são formadas por unidades tetraédricas do tipo TO4 (T= Si, Al), que se 

conectam através das ligações com os átomos de oxigênio (LUZ, 1994). A maneira em 

que estas unidades se organizam dá origem a formação de diferentes tipos de zeólitas. 

Durante a cristalização, formam-se canais e cavidades de dimensões moleculares, que 

proporcionam ao material uma grande superfície interna. O tamanho dos poros 

formados é específico para cada tipo de zeólita e limita a transferência de matéria em 

seu interior, podendo levar a efeitos benéficos, como o controle da seletividade para 

determinado produto ou a efeitos negativos, como o aumento do tempo de residência de 

moléculas volumosas, aumentando a possibilidade de ocorrência de reações laterais 

(GRECCO; RANGEL; URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013; LUNA; SCHUCHARDT, 

2001; LUZ, 1994).  

A presença de átomos de alumínio na rede causa um desbalanceamento na 

estrutura devido a diferença no número de oxidação do Al e do Si, levando a formação 

de cargas negativas e assim, íons positivos se distribuem na estrutura de forma a 
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equilibrar as cargas. Estes íons são chamados cátions de compensação. A quantidade de 

átomos de alumínio presentes na zeólita apresenta uma grande variação, de forma que a 

razão Si/Al pode variar de 1 ao infinito, onde não há nenhum átomo de Al na estrutura. 

Algumas das estruturas de zeólitas estão exemplificadas na Figura 6 (GRECCO; 

RANGEL; URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013; LUNA; SCHUCHARDT, 2001; LUZ, 

1994). 

Figura 6: Exemplos de tipos de estrutura das zeólitas. Adaptado de: (BAERLOCHER; 

MCCUSKER, 2020) 

Dentre as características que favorecem a utilização das zeólitas como 

catalisador, pode-se citar a seletividade dos canais; a alta área superficial e capacidade 

de adsorção; capacidade de ter as propriedades eletrônicas dos sítios ativos modeladas; e 

possibilidade de criação de sítios ativos que podem ter sua força controlada. Além disso, 

diferentes tipos de zeólita possuem diferentes propriedades, de forma que estas podem 

ser escolhidas e modificadas de acordo com a finalidade de seu uso (DEROUANE et al., 

1992; GRECCO; RANGEL; URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013; LUNA; 

SCHUCHARDT, 2001; LUZ, 1994). 
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Apesar destas características vantajosas, as zeólitas apresentam dificuldades, 

como as reações de polimerização e a formação de coque, que levam a inativação do 

catalisador. A formação de coque (subprodutos de alto peso molecular) é inerente a 

reações orgânicas catalisadas por sólidos. Nas zeólitas, a formação destes produtos pode 

levar ao envenenamento de sítios ácidos ou ao bloqueio dos poros e a recuperação dos 

catalisadores realizada através da combustão do coque sob fluxo de ar é um fator que 

encarece o processo (DEROUANE et al., 1992; GUISNET; MAGNOUX, 1989). 

Apesar disso, devido a suas propriedades variadas, as zeólitas são largamente utilizadas 

na indústria petroquímica e também apresentam grande eficiência nas diversas etapas de 

conversão de biomassa (DEROUANE et al., 1992; GRECCO; RANGEL; URQUIETA-

GONZÁLEZ, 2013; LUNA; SCHUCHARDT, 2001). 

Neste trabalho, revisaremos estudos disponíveis na literatura onde as zeólitas são 

utilizadas como catalisadores heterogêneos para as reações de valorização de frações 

celulósicas e hemicelulósicas da biomassa lignocelulósica.       

 

2. Objetivos Geral e específicos 

Apresentar métodos utilizados na literatura para a valorização da biomassa 

utilizando zeólitas como catalisador em reações com diversas etapas e em reações 

dominó.  

Objetivos específicos 

 Indicar vantagens e desvantagens da utilização de zeólitas hierárquicas na 

produção de moléculas de alto valor agregado; 

 Avaliar as condições que ofereceram melhores rendimentos na síntese de 

moléculas plataforma como HMF, furfural, ácido levulínico, GVL e 

FDCA 

 Enfoque especial nos seguintes tópicos: 

o Zeólitas puras 

o Zeólitas modificadas com metais  

o Zeólitas hierárquicas  

 Zeólitas hierárquicas modificadas com metais 
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3. Zeólitas e sua atuação nas reações de valorização da biomassa   

As zeolitas possuem diferentes classificações. Em uma delas, determinada pela 

União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC), um código de 3 letras é 

designado de acordo com sua estrutura. Outro tipo de classificação é referente ao 

tamanho dos microporos presentes no material, onde são divididos entre poros pequenos 

(menores que 4 Å), médios (entre 4 e 6 Å), grandes (de 6 a 8 Å), e supergrandes 

(maiores que 8 Å). As estruturas e classificações estão exemplificadas na Figura 7 e na 

Tabela 2 (LUNA; SCHUCHARDT, 2001).   

Figura 7: Estrutura de algumas zeólitas e seus sistemas microporosos. Adaptado de: 

(SANTOS, 2014) 

Tabela 2: Diferentes zéolitas e o diâmetro de poros. Adaptado de: (BAERLOCHER; 

MCCUSKER, 2020) 

Tamanho do microporo Diâmetro do poro (Å)  Nome Símbolo estrutural  

pequeno 3,4 x 3,8 Li-A ABW 

médio 5.1 x 5.5; 5,3 x 5,6 ZSM-5 MFI 

 

5,5 x 6,2 ZSM-12 MTW 

 

4,0 x 5,5; 4,1 x 5,1 MCM-22 MWW 

grande 7,4 x 7,4 X, Y FAU 

 

6,5 x 7,0; 2,6 x 5,7 MORdenita MOR 

 

6,6 x 6,7; 5,6 x 5,6 β BEA 

supergrande 7,9 x 8,7 AIPO-8 AET 
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A atividade catalítica das zeólitas está relacionada à atração das moléculas pelo 

potencial eletrostático existente nos canais do material e ao isolamento causado por 

estas cavidades, que dificultam o acesso do solvente aos sítios ativos. Os sítios ativos 

das zeólitas são formados pela substituição dos íons de compensação (usualmente 

metais alcalinos e alcalino-terrosos) por átomos de hidrogênio, que se ligam ao oxigênio 

da ponte entre o silício e o alumínio formando um sítio ácido de Brønsted (Figura 8) 

(GRECCO; RANGEL; URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013; LUNA; SCHUCHARDT, 

2001).  

A inserção de acidez de Lewis nas zeólitas para a formação de um catalisador 

bimodal é um artifício valioso para a realização de reações dominó, já que a maior parte 

das reações necessitam de ambos os tipos de sítios ativos. Para tanto, algumas 

estratégias de modificação na estrutura da zeólita podem ser empregues de forma a 

aumentar a atividade e a seletividade do catalisador (LUNA; SCHUCHARDT, 2001). A 

inserção de metais em sítios catiônicos trocáveis do material pode ser realizada 

utilizando métodos simples de troca iônica.  

A ocorrência de reações de valorização em meio aquoso também é facilitada pela 

acidez de Lewis. A presença de água diminui a atividade dos sítios ácidos devido a 

coordenação de átomos de oxigênio com os sítios, porém a estrutura hidrofóbica das 

zeólitas limita o acesso de moléculas de água na estrutura, mantendo assim a atividade 

catalítica dos sítios ácidos (ENNAERT et al., 2016). 

Outra opção é a realização de tratamentos químicos, que levam a criação de 

mesoporos e de sítios ácidos de Lewis no interior das zeólitas (Figura 8), formando um 

material hierarquicamente estruturado (GRECCO; RANGEL; URQUIETA-

GONZÁLEZ, 2013; LUNA; SCHUCHARDT, 2001). 
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Figura 8: Reações químicas envolvidas na geração de sítios ácidos de Brønsted e de 

Lewis em zeólitas. Adaptado de: (GRECCO; RANGEL; URQUIETA-GONZÁLEZ, 

2013) 

Zeólitas hierárquicas são materiais que apresentam outro tipo de porosidade além da 

microporosidade intrínseca às zeólitas. Usualmente são associados mesoporos (poros 

que podem variar de 20 a 500 Å) intra- ou intercristalinos ao material, conferindo 

características favoráveis à catálise, como o aumento da resistência a formação de 

coque, pela redução da restrição difusional de moléculas volumosas (VERBOEKEND; 

PÉREZ-RAMÍREZ, 2011). Tanto para a formação de zeólitas hierárquicas como para a 

inserção de metais na estrutura, os métodos de modificação podem ser divididos de duas 

formas: métodos pré-síntese e métodos pós-síntese. O material hierárquico é 

representado na Figura 9. 

 

Figura 9: Comparação entra a estrutura de zeólitas convencionais e zeólitas 

hierárquicas. Adaptado de (ENNAERT et al., 2016) 
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Os métodos pré-síntese para a formação de zeólitas hierárquicas usualmente 

consistem na utilização de um molde que guiará a formação dos mesoporos no interior 

da zeólita e posteriormente é removido por combustão ou por dissolução. Este tipo de 

técnica tem como vantagem a padronização dos mesoporos formados apesar do alto 

custo dos moldes utilizados (GRECCO; RANGEL; URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013; 

LUNA; SCHUCHARDT, 2001).  

Por sua vez, os métodos pós-síntese consistem em tratamentos químicos simples, 

utilizando ácidos, bases ou vapor. O tratamento ácido ou o tratamento térmico em 

presença de vapor, levam a retirada de alumínio na estrutura das zeólitas, por isso são 

chamadas técnicas de desaluminação. Já o tratamento básico, chamado de dessilicação 

remove seletivamente o silício da rede cristalina. Apesar de simples, estas técnicas 

levam a formação de mesoporos não uniformes, com diferentes diâmetros (GRECCO; 

RANGEL; URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013; LUNA; SCHUCHARDT, 2001; 

VERBOEKEND; PÉREZ-RAMÍREZ, 2011).  

Para a inserção de acidez de Lewis a partir de sítios metálicos, podem ser utilizados 

métodos pré-síntese de dopagem e substituição isomórfica de átomos T, partindo de géis 

contendo os elementos formadores (Si, Al, e o metal desejado), o agente mineralizante e 

um agente direcionador da estrutura. Além disso, também podem ser utilizados métodos 

pós-síntese como a troca iônica e impregnação seca ou úmida, onde um sal ou uma 

solução do cátion desejado é macerado junto à zeólita (GRECCO; RANGEL; 

URQUIETA-GONZÁLEZ, 2013; LUNA; SCHUCHARDT, 2001; VERBOEKEND; 

PÉREZ-RAMÍREZ, 2011).  

A presença de sítios ácidos de Lewis nestes materiais também favorece a ocorrência 

de reações de MPV nas etapas de redução da biomassa, que são catalisadas por tais 

sítios enquanto as reações de solvólise são catalisadas por sítios ácidos de Brønsted.  

Por sua vez, a dimensão dos poros do catalisador pode atuar na formação seletiva de 

alguns produtos, como relatado por Ya’aini (2012) e colaboradores, onde o HMF (0,85 

nm) formado no interior da zeólita HY (0,75 nm) só pode ser liberada após sua 

reidratação, levando a formação do ácido levulínico e de ácido fórmico. Os efeitos de 

seletividade de forma também podem impedir a ocorrência de reações indesejadas como 

a polimerização.      
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 A atuação das zeólitas nas diversas etapas de valorização e nas reações dominó 

estão em constante avaliação de forma a aprimorar o processo e tornar viável a 

produção industrial de moléculas plataforma derivadas da biomassa. Alguns destes 

estudos e seus resultados serão avaliados na sequência deste trabalho.  

3.1. Zeólitas Puras 

3.1.1. Despolimerização e valorização de celulose e hemicelulose 

A despolimerização da celulose e da hemicelulose são etapas necessárias para a 

valorização da biomassa lignocelulósica. Apesar da existência de diversos métodos de 

tratamento, a utilização de zeólitas também é estudada para esta etapa. 

Onda (2008) e colaboradores estudaram a atividade catalítica das formas ácidas 

das zeólitas H-BEA (12), H-BEA (75), H-MOR (10) e H-ZSM-5 (45) (os valores entre 

parênteses representam a razão Si/Al e serão representados desta forma ao longo do 

trabalho), além de catalisadores sulfonados e sulfatados na conversão de celulose em 

glicose. A partir dos resultados, os autores indicaram que, em meio aquoso, a 

hidrofobicidade dos materiais está relacionada ao rendimento, visto que as zeólitas mais 

hidrofílicas, H-MOR (10) e H-BEA (12) apresentaram rendimento inferior quando 

comparados a H-BEA (75) e H-ZSM-5 (45), mesmo contendo mais sítios ácidos. Isso 

pode ser explicado pela maior afinidade entre os sítios e a água, dificultando a ação dos 

sítios ativos na hidrólise da celulose.  

De forma similar, Lanzafame (2012) e associados reportam a hidrólise direta de 

celulose à glicose e HMF. Após 5 h de ração a 190 °C, as zeólitas utilizadas, H-BEA 

(13) e H-MOR (7), apresentaram baixa conversão de celulose (6 e 4%, 

respectivamente), porém com maior seletividade ao HMF (8,4% para a H-BEA e 14% 

para a H-MOR), quando comparadas aos outros catalisadores utilizados. Esta maior 

seletividade pode estar relacionada a estrutura de canais microporosos do material, que 

limitam a polimerização da glicose, permitindo a formação de maiores quantidades de 

glicose e HMF. Além disso, pela comparação entre o desempenho das zeólitas, foi 

observado que a maior quantidade de sítios ácidos favorece o aumento da seletividade 

ao HMF, indicando que os sítios de Brønsted atuam na etapa de desidratação da glicose. 

A reação de formação do HMF e de outros produtos de valorização estão 

exemplificados no Esquema 5. 
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Esquema 5: Etapas de valorização da celulose 

Utilizando a celobiose como modelo para a celulose, Zhou (2016) e 

colaboradores realizaram um estudo abrangente investigando o papel da acidez e da 

estrutura microporosa das zeólitas na hidrólise do material para a formação de glicose. 

Utilizando as zeólitas ácidas H-Y (2), H-BEA (13), H-ZSM-5 (28) e H-MOR (38), os 

autores observaram que a força dos sítios ácidos de Brønsted são mais importantes nesta 

reação de hidrólise do que a quantidade de tais sítios. Apesar de possuir a maior 

quantidade de sítios ácidos entre os materiais estudados, os sítios presentes na zeólita H-

Y são majoritariamente fracos e a atividade catalítica desta zeólita foi a menor entre os 

materiais estudados. Por outro lado, a zeólita H-BEA possui a menor quantidade de 

sítios ácidos, porém os sítios são majoritariamente fortes. Como resultado, sua atividade 

catalítica é a maior quando comparada as outras zeólitas utilizadas nesta avaliação.  

Outro fator que deve ser levado em conta é o tamanho dos microporos. Zeólitas 

com microporos menores podem apresentar restrições à difusão de moléculas 

volumosas em seu interior, interferindo assim na atividade catalítica. Devido a tais 

fatores, os melhores rendimentos de glicose foram obtidos pela H-BEA com 69%, 

conversão de celobiose de 76% e seletividade de glicose de 91%. A mesma seletividade 

foi obtida utilizando a H-ZSM-5, porém com 71% de conversão e rendimento de 65%.    

No trabalho de Dhepe et. al. (2010), as zeólitas foram utilizadas na 

despolimerização de hemicelulose obtida através de madeira e bagaço de cana-de-

açúcar, para a formação de pentoses e furfural a partir de reações dominó. Utilizando 

uma zeólita ácida H-USY (15), foi obtido um rendimento de 41% de xilose + arabinose 

e de 12% para o furfural. Outras zeólitas estudadas (H-BEA e H-MOR) apresentaram 

desempenho levemente inferior. Em trabalho posterior, as condições de reação foram 

otimizadas e a atividade da zeólita foi comparada a outros catalisadores.  

Os autores verificaram que na catálise homogênea utilizando ácido sulfúrico, os 

produtos preferenciais foram xilose e arabinose e ocorreu também a formação de 

produtos de degradação insolúveis. Já na catálise heterogênea a seletividade ao furfural 

é maior que a dos açúcares. A utilização de um sistema bifásico também foi avaliada, e 
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como resultado foi observado um aumento no rendimento, decorrente da diminuição das 

reações laterais a partir da separação do produto e do catalisador, já que o furfural 

apresenta maior solubilidade na fase orgânica. Após a otimização de vários parâmetros, 

um rendimento de furfural de 56%, junto com 17% de xilose + arabinose  e 13% de 

oligômeros foi obtido após 6 h de reação a 170 ° C e pressão de 5 MPa de N2 (SAHU; 

DHEPE, 2012).  

A utilização de sistemas bifásicos para a conversão de hemicelulose ao furfural 

em reações dominó também foi estudada por Gürbüz (2013) e associados, onde um 

meio contendo diferentes concentrações de GVL e água foram avaliados. Catalisadores 

contendo sítios ácidos de Lewis ou sítios ácidos de Brønsted foram estudados (zeólitas, 

zircônia sulfatada, ácido sulfúrico, entre outros), e a zeólita H-MOR foi a que 

apresentou melhor rendimento (74%), enquanto catalisadores que possuíam sítios 

ácidos de Lewis apresentaram baixo rendimento, indicando que estes apresentam baixa 

atividade para a conversão de hemicelulose ao furfural.  

A presença de GVL e o uso de zeólitas inibiram a ocorrência de reações entre o 

furfural e intermediários de pentoses. Altas concentrações de água levaram a diminuição 

do rendimento e os resultados dos experimentos indicaram que a presença de 10% de 

água é o ideal para a reação.  Gao (2014) e colaboradores também utilizaram um 

sistema bifásico para a produção de furfural a partir de rejeito aquoso de hemicelulose 

obtida através da madeira. Utilizando a zeólita ZSM-5 (25), os autores determinaram 

que um sistema bifásico tolueno/água na proporção 30:15 foi o mais adequado para a 

reação. Além disso, NaCl foi adicionado ao meio, de forma a realizar o efeito de salting-

out, diminuindo a solubilidade do furfural em água e favorecendo a extração para a fase 

orgânica. Nestas condições, um rendimento de 82% foi alcançado para o furfural.   

Por sua vez, Chang (2015) e colaboradores apresentaram a síntese do 

biocombustível 5-etóxi-metil furfural (EMF) a partir de palha de milho, um rejeito 

sólido gerado em grandes quantidades nas plantações. Utilizando a zeólita USY (5), os 

autores avaliaram cada etapa da reação e estudaram a composição do meio reacional 

afim de aumentar a eficiência do processo.  

A partir de modelagem matemática, a temperatura ótima e o tempo de reação 

foram definidos em 2,9 h e 168 °C, visto que tempos mais longos ou temperaturas mais 

elevadas levam a diminuição da seletividade ao EMF, favorecendo a formação de EL. A 
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utilização de THF como co-solvente promoveu um ambiente mais hidrofóbico quando 

comparado ao etanol, o que permitiu a separação do produto no meio reacional, 

impedindo a ocorrência de reações laterais e a formação de EL, aumentando assim a 

seletividade de EMF. Após a otimização, um rendimento de EMF de 22% foi obtido.  

3.1.2. Valorização de glicose, frutose e xilose 

Estudos apontaram que a obtenção de HMF a partir da glicose em uma reação 

direta ou através da isomerização a glicose. Saravanamurugan e colaboradores (2013) 

utilizaram de diferentes zeólitas como H-Y, H-USY, H-BEA e H-ZSM-5 para avaliar a 

isomerização de glicose à frutose. Dentre os materiais utilizados, o que apresentou 

maior atividade catalítica foi a zeólita H-USY (6), apresentando rendimento de frutose 

de 55%, valores que se assemelham ao equilíbrio alcançado para esta reação a partir da 

catalise enzimática utilizando a glicose isomerase.  

A reação foi realizada em duas etapas, onde a primeira consiste na isomerização 

da glicose em frutose, que reage imediatamente com o metanol para formar metil 

frutosídeo. A segunda etapa consiste na adição de água que leva a hidrólise do metil 

frutosídeo, formando novamente a frutose. Em trabalho posterior, o mesmo grupo 

investigou mais profundamente a influência dos tipos de sítios ácidos na reação e 

constataram que a etapa de isomerização é catalisada por sítios ácidos de Lewis, 

enquanto a segunda etapa é catalisada por sítios ácidos de Brønsted. 

(SARAVANAMURUGAN et al., 2016) 

Complementando o trabalho de 2013, os autores avaliaram a conversão de 

glicose em levulinatos alquílicos (levulinato de metila e levulinato de etila) e 

propuseram o caminho de reação apresentado no Esquema 6. A análise da quantidade e 

da força dos sítios ácidos e sua relação com os rendimentos obtidos através dos 

catalisadores indicam que os melhores resultados foram obtidos por zeólitas que 

apresentaram a proporção entre os sítios ácidos fracos e fortes de 1:0.8, com a H-USY 

(6) apresentando rendimento de 49% e a H-BEA (19) de 47% para o levulinato de 

metila. Apesar da grande quantidade de sítios ácidos da zeólita H-ZSM-5 (11), um 

baixo rendimento foi obtido, o que indica que devido ao tamanho dos microporos, os 

sítios não estavam acessíveis para catalisar a reação (SARAVANAMURUGAN; 

RIISAGER, 2013).  
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Esquema 6: Caminho da reação de formação de levulinato de metila (ML) a 

partir da glicose sugerido por Sarava... MDGP: metil-D-glicopiranosideo ; MDFF: 

metil-D-frutofuranosideo; MMF: 5-(metóximetil)-2-furaldeído. Adaptado de: 

(SARAVANAMURUGAN; RIISAGER, 2013)   

Hu (2014) e colaboradores avaliaram a conversão de glicose ao HMF utilizando 

diversas zeólitas em um meio contendo líquido iônico. Dentre as zeólitas estudadas, a 

que apresentou maior rendimento foi a H-BEA (25), que apresenta sítios ácidos de 

Brønsted com força moderada. Segundo os autores, a presença do líquido iônico auxilia 

na etapa de isomerização e na estabilização do HMF formado. Em um curto tempo de 

reação (50 min), os autores relataram conversão de glicose de 81% e um rendimento de 

HMF de 50%. A mesma reação, quando realizada a partir da frutose e da sucrose, 

apresentou rendimento de 87 e 68%, respectivamente.     

Chang (2015) e Garcéz (2019) apresentaram trabalhos com intuito semelhante, 

unindo catalisadores homogêneos e heterogênes visando a obtenção de moléculas de 

alto valor a partir de reações dominó (conforme já abordado no Esquema 5). O primeiro 

utilizou uma combinação entre a zeólita USY e pequenas quantidades de ácido sulfúrico 

para a conversão de glicose e de resíduos da polimerização de furfural ao levulinato de 

etila, alcançando um um rendimento de 51% de levulinato de etila após a otimização 

dos parâmetros de reação. O autor verificou que a atuação conjunta dos catalisadores 

favoreceu o andamento da reação.  

Já Garcez e colaboradores estudaram a conversão de glicose em HMF e em 

ácido levulínico. A união entre HCl e diferentes tipos de zeólitas causou um aumento na 

atividade dos catalisadores, sendo a zeólita BEA (Si/Al = 25) a que apresentou melhores 

resultados, com 41% de seletividade ao HMF após 5 h de reação e 34% de seletividade 

ao ácido levulínico após 24 h de reação. A partir da análise dos intermediários, os 

autores também observaram que a zeólita H-Y (Si/Al = 12) é capaz de realizar a 
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conversão direta de glicose ao HMF, sem realizar a etapa de isomerização da glicose a 

frutose. 

A obtenção de HMF a partir da frutose foi estudada por Ordomsky (2012) e 

colaboradores, que assim como Dhepe (2010) fez para o furfural, avaliaram a influência 

do solvente na seletividade da reação. Utilizando as zeólitas H-MOR (12), H-ZSM-5 

(13) e H-BEA (16), os autores verificaram que a zeólita H-MOR (12) apresentou a 

maior seletividade ao HMF com 45%. A adição de metil isobutil cetona (MIBK) ao 

sistema elevou a seletividade para 68%. O rendimento de HMF também foi influenciado 

pela adição de MIBK, visto que a extração do produto para a fase orgânica impede que 

este seja degradado, o que levou ao aumento do rendimento de 33 para 53%.  

Inspirados no trabalho de Gürbüz (2013), Cui et. al. (2016) partiram da glicose e 

da frutose e avaliaram a atividade catalítica de zeólitas ácidas para a formação de 

furfural e HMF a partir de açúcares contendo 6 carbonos utilizando -butirolactona 

(GLB) como solvente.  A zeólita H-BEA apresentou maior eficiência na formação de 

furfural, com rendimento de 64%, a partir da frutose e 56% a partir da glicose.  

Os autores verificaram que a zeólita H-BEA induz a formação de hexoses 

acíclicas e favorece a quebra da ligação C-C para a formação de pentoses. Por sua vez, a 

zeólita H-Y apresentou maior eficiência na conversão de frutose ao HMF, com 

rendimento de 57%. A conversão direta de celulose ao furfural também foi realizada a 

partir da zeólita H-BEA, com rendimento de 38,5% para o furfural e de 26% para o 

HMF. Estes rendimentos foram obtidos após 1 h de reação, sob pressão de N2 de 2 MPa. 

A zeólita USY (6) foi utilizada em conjunto ao catalisador Amberlyst 70 pelo 

grupo de Li (2016b) para a formação de EMF a partir de glicose e frutose em solução de 

etanol em baixa temperatura (96 °C). Apesar de promissor, o baixo rendimento (10% 

para EMF e 16% para EL) levou os autores a avaliarem a utilização de H-USY (6) 

juntamente com a resina Amberlyst-15, e como resultado verificaram uma maior 

eficiência na conversão quando a reação foi realizada em duas etapas, sendo a primeira, 

de isomerização de glicose a frutose catalisada pela H-USY (6) e a segunda, de 

desidratação da frutose catalisada pela Amberlyst-15, aumentando assim a seletividade 

ao EMF e alcançando um rendimento de 46%. Por sua vez, a reação partindo da frutose 

apresentou um rendimento de 67% de EMF e de 4% de EL. 
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 Sendo um açúcar de 5 carbonos, a xilose derivada da hemicelulose é a principal 

fonte para a obtenção de furfural e seus derivados, conforme demonstrado no Esquema 

7. A reação de desidratação pode ocorrer a partir de sítios ácidos de Brønsted ou de 

Lewis. Utilizando a zeólita H-MCM-22, Antunes (2012) e colaboradores avaliaram o 

efeito da acidez e do solvente na desidratação da xilose. Os autores verificaram que a 

utilização de um sistema bifásico contendo 70% de água e 30% de tolueno levou ao 

aumento do rendimento de furfural de 54 para 71%. Ao variar a razão Si/Al das zeólitas 

H-MCM-22, foi observada a maior atividade catalítica para zeólitas mais ácidas, ou 

seja, com menores razões Si/Al.  

Em trabalho posterior, a partir da avaliação desta mesma reação em fase aquosa 

utilizando a zeólita H-BEA (12), os autores identificaram que a formação de furfural a 

partir da xilose ocorre em duas etapas, sendo a primeira a isomerização de xilose em 

xilulose, seguida da desidratação destas pentoses em furfural. Com este material, os 

autores obtiveram um rendimento de 77% com 100% de conversão do material inicial 

após 4 h de reação (FERREIRA et al., 2013). No trabalho de Yoshida (2017), o sistema 

bifásico tolueno/água foi utilizado na proporção 50:10 e um rendimento de furfural de 

60 e 61% foram obtidos utilizando as zeólitas CHA (20) e MOR (10) partindo da xilose. 

Além disso, a conversão direta de pó de bambu um rendimento de furfural de 55% foi 

obtido pela zeólita CHA (20), enquanto a MOR (10) apresentou rendimento de 48%.   

 

Esquema 7: Obtenção de produtos de valorização a partir da xilose 

Também partindo da xilose, Paulino (2017) e colaboradores demonstraram a 

eficiência de zeólitas para a obtenção de álcool furfurílico a partir de reações dominó 

sem a utilização de hidrogênio gasoso, sendo o isopropanol a fonte de hidrogênio para a 

redução MPV sob alta pressão.  
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Assim como já reportado anteriormente, atividade catalítica está diretamente 

relacionada com a acidez, porém outros fatores como o caráter hidrofóbico e o tamanho 

dos poros também exercem influência sobre a eficiência da reação. Isso pode ser 

verificado a partir dos resultados referentes à zeólita USY (4), que possui alta acidez e 

alta hidrofilicidade. A interação entre os sítios ácidos e a água prejudica a atividade dos 

sítios e assim menores rendimentos são obtidos. Já a zeólita BEA (11) apresentou a 

maior seletividade e rendimento para o álcool furfurílico (75 e 80%, respectivamente). 

A hidrofobicidade do catalisador permite que a força dos sítios e consequentemente, a 

atividade catalítica, seja mantida.  

No caso da zeólita ZSM-5 (16), a estrutura dos poros restringe o acesso aos 

sítios internos da zeólita, de forma que a reação ocorre majoritariamente na superfície 

do material. O efeito deletério da água sobre os catalisadores também foi confirmado a 

partir da composição do meio, visto que ocorreu um aumento no rendimento a devido 

utilizando uma menor concentração de água. Os estudos também apontaram o aumento 

da seletividade ao álcool furfurílico em maiores tempos de reação.  

Os autores também apresentaram um possível mecanismo para a reação, onde os 

sítios de Brønsted atuam na desidratação de xilose ao furfural. Em seguida, a partir da 

ligação C=O, o furfural se coordena ao sítio ácido de Lewis (formado por um alumínio 

tetraédrico da estrutura da zeólita junto a uma ligação Al-O-Si hidrolisada, que gera um 

grupo silanol vicinal). O álcool de sacrifício, também se adsorve no sítio de ácido, de 

forma que um estado de transição cíclico de 6 membros é formado, e assim, o 

hidrogênio BEA do álcool é transferido para o furfural, formando o álcool furfurílico, 

como exemplificado no Esquema 8. 
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Esquema 8: Mecanismo proposto para a redução Meerwein-Ponndorf-Verley 

catalisada por zeólitas. Adaptado de: (PAULINO et al., 2017)  

3.1.3 Valorização de furfural, HMF e seus derivados 

As reações utilizando Furfural, HMF e seus derivados utilizando zeólitas sem 

modificação se referem majoritariamente a reações catalisadas pelos sítios ácidos de 

Brønsted, como reações de solvólise. Lanzafame (2018) e colaboradores estudaram as 

formas H+ e NH4+ das zeólitas e sua influência na catalise da reação de formação de 

levulinato de etila (EL) a partir do HMF. Esta reação ocorre em duas etapas, onde a 

primeira consiste na esterificação do HMF a EMF, seguida pela etanólise do EMF 

levando a formação do EL. Para todos os materiais avaliados (ZSM-5, BEA e MOR) os 

resultados dos estudos cinéticos indicam uma queda considerável no valor da constante 

de formação das formas amoniacais quando comparadas as formas ácidas tanto na etapa 

de formação do EMF quanto na conversão ao EL.  

Os estudos também apontam que os sítios ácidos de Lewis são responsáveis pela 

catalise da primeira etapa, enquanto os sítios ácidos de Brønsted catalisam a segunda 

etapa. Também foi observado que os íons amônio atuam como moderadores da acidez 

dos sítios de Brønsted, interferindo em sua atividade catalítica na forma amoniacal. Já 

para a formação de LA, Krueger (2013) e associados alcançaram uma conversão de 

HMF de 70%, com seletividade de 15% após 6 h de reação utilizando a zeólita H-BEA 

(18).  
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Partindo do álcool furfurílico, Lange (2009) e colaboradores utilizaram diversas 

zeólitas com diferentes rações Si/Al para a formação de levulinato de etila em meio 

etanoico utilizando um método de batelada alimentada. Entre as zeólitas utilizadas, a 

ZSM-5 (30) apresentou o maior rendimento, de 80%, além de ácido levulínico e 

angélica lactona como subprodutos (aproximadamente 6% de cada), indicando que as 

condições de processo poderiam ser otimizadas para a produção destas moléculas. A 

adição de álcool furfurílico em pequenas quantidades foi fundamental para evitar a 

formação de subprodutos pesados, aumentando a seletividade do processo. 

Resultados satisfatórios também foram alcançados por Mellmer (2015) e 

associados, que compararam a hidrólise do álcool furfurílico para a formação de ácido 

levulínico utilizando zeólitas, a resina Amberlyst 70, carbono sulfonado (C-SO3H) e 

ácido sulfúrico. O melhor rendimento de ácido levulínico foi obtido através da zeólita 

H-ZSM-5 (23), num meio bifásico contendo THF e água. Os autores indicam que a 

estrutura dos poros da zeólita são os principais responsáveis por este resultado. O 

diâmetro de 5,5 Å, próximo da dimensão do reagente, é grande o suficiente para não 

ocorrer restrição na difusão de material e ainda ser capaz de inibir as reações 

indesejadas de polimerização. O aumento da concentração inicial de FA é um fator que 

induz a reação de polimerização, porém, o aumento da concentração de 0,2 para 1 mol 

L-1 não influenciou o rendimento da reação quando catalisada por esta zeólita, 

diferentemente do padrão observado para o ácido sulfúrico e outras zeólitas como H-

MOR (20).  

Outro comportamento contrário ao dos outros materiais foi observado com a 

alteração na proporção dos solventes, que levou a alterações mínimas para a proporção 

no rendimento para a zeólita H-ZSM-5, entre 64 e 71% ao variando as proporções de 

19:1 até 2:1 THF/H2O, sendo o maior valor obtido na proporção de 4:1 THF/H2O. O 

mesmo estudo quando realizado utilizando ácido sulfúrico levou a uma queda de 56 

para 30%. Estes resultados indicam que o microambiente formado no interior da zeólita 

se mantem constante mesmo em baixas concentrações de THF.  

Apesar disso, a reação realizada somente na presença de água leva a baixos 

rendimentos, o que leva a conclusão de que o sistema bifásico é o mais apropriado para 

a hidrólise do álcool. Nas condições otimizadas, os autores alcançaram um rendimento 

de 74% para o ácido levulínico, partindo de uma solução com alta concentração de 

álcool furfurílico (1 mol L-1). 
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Resultados interessantes são encontrados na literatura para a obtenção de 

produtos oriundos da biomassa lignocelulósica utilizando zeólitas, porém, a ausência de 

acidez de Lewis restringe a aplicabilidade deste material. Apesar disso, a obtenção de 

produtos das etapas iniciais de valorização leva a um rendimento satisfatório. As 

modificações descritas na sequência deste trabalho podem ser alternativas para a 

utilização das zeólitas, visto que os materiais bimodais possuem maior versatilidade 

quando comparados aos materiais puros. Um resumo das condições, do material 

utilizado e dos resultados obtidos para zeólitas puras é apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3: Condições e resultados obtidos por cada autor. 

Zeólita  Reagente de partida  Condições de reação  Rendimento (%) Referência 

H-ZSM-5 

(45), 

 H-BEA 

(75) 

45 mg de celulose,  

50 mg do 

catalisador, 

5,0 mL de água 

150°C, 

24 h, 

agitação (22 rpm) 

- Onda, 2008  

 H-Y (5)  

100 mg celulose, 

10 mg de 

catalisador; 

 2,0 g [C4mim]Cl,  

 e 10 mg água 

MW (240 W) 

8 min 

36,9%  de 

glicose,  

47,5% de  TRS 

Zhang, 2009  

H-BEA 

(13),  

H-MOR (7)  

2 g de celulose,  

200 mg de 

catalisador, 

 55 mL de água  

190 °C, 

5h 

6% de HMF (H-

Beta), 

4% de HMF (H-

Mor) 

Lanzafame, 2012  

H-USY (15) 

0,6 g de 

hemicelulose,  

0,3 g de catalisador  

e 60 mL de água e 

p-xileno (1:1)  

170 °C,  

5 MPa de N2  

6 h 

56% de furfural, 

17% de xilose + 

arabinose 

Sahu, 2012 

H-MOR  

2% (m/m) xilose, 

xilose/catalisador = 

(1:2) 

GVL e água (9:1) 

175°C, 

1 h 
74% de furfural Grübüz, 2013 

ZSM-5 (25) 

15 mL de solução 

de hemicelulose,  

1,0 g de catalisador  

e 1,05 g de NaCl em 

THF:H2O (30:15) 

(V/V) 

175 °C, 

3 h 

82,4% de 

furfural 
Gao, 2014 

H-BEA (13) 

50 mg de celobiose, 

50 mg de 

catalisador, 

5 mL de água 

150 °C 

1 MPa de N2 

6 h 

69% de glicose Zhou, 2016 

H-USY (6) 

Etapa 1: 125 mg de 

glicose, 

75 mg de 

catalisador, 

4 g de metanol; 

Etapa 1 e 2:  

120 °C 

1 h 

55% de frutose  
Saravanamurugan

, 2013 
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Etapa 2: 4g de água 

H-USY (6)  

250 mg de glicose, 

150 mg de 

catalisador 

10 mL de etanol ou 

metanol 

160 °C  

2 MPa 

20 h  

49% de 

levulinato de 

metila, 

41% de 

levulinato de 

alquila  

Saravanamurugan

, 2013 

H-BEA (25) 

100 mg de glicose 

ou frutose,  

40 mg de 

catalisador,  

1 g de [BMIM]Cl, 

 Posterior adição de 

4 mL de água 

150 °C, 

50 min. 

Centrifugação 5 

min. 

 

50,3% de HMF 

(da glicose), 

86,8% de 

HMF(da frutose)  

Hu, 2014 

USY (5) 

20 g/L de glicose,  

80 mL etanol,  

0,1% H2SO4,  

2,0% de zeólita 

USY, 

180°C, 

120 min 

51,47% de 

levulinato de 

etila 

Chang, 2015 

H-BEA (25) 

5,83 g de glicose,  

0,466 g de zeólita, 

 200 ppm de HCl 

(para HMF),  

400 ppm HCl para 

ácido levulínico 

140°C, 5h (para 

HMF), 24 h (para 

ácido levulínico) 

41% de 

seletividade ao 

HMF  

34% de 

seletividade ao 

ácido levulínico 

Garcéz, 2019 

H-BEA (25) 

1,7 mmol de frutose,  

10 g de DMSO,  

0,02 g de catalisador  

Remoção de H2O 

sob 0,097 Mpa, 

120 °C,  

2 h 

97% de HMF Shimizu, 2009 

H-MOR 

(12)  

300 mL de 

MIBK:H2O (3:1),  

20 g de frutose,  

 4 g de catalisador  

135°C, 

6h 
53% de HMF Ordomsky, 2012 

H-BEA (25) 

0,5 g de frutose ou 

glicose,  

0,1 g de catalisador,  

9 g de GLB,  

0,5 g de água 

150°C, 

1 h, 

2 MPa de N2 

63,5% de 

furfural (frutose)  

56,5% de 

furfural (glicose) 

Cui, 2016 

H-MCM-22 

(24) 

30 mg de xilose,  

20 mg de 

catalisador,  

0,7 mL de água, 

0,3 mL de tolueno  

170 °C, 

6h 
71% de furfural Antunes, 2012 

H-Beta (12) 

0,2 mol/L de 

pentose,  

20 g/L de 

catalisador  

170 °C,  

4 h  
77% de furfural Ferreira, 2013 

H-Beta (11) 

6,66 mmol de 

xilose,  

0,25 g de 

catalisador, 

130°C, 

3 MPa de N2, 

1 h 

80% de álcool 

furfurílico 
Paulino, 2017 
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 80 mL de 

H2O:isopropanol 

(1:1)  

CHA (20),  

MOR (10) 

0,1 g de xilose,  

0,2 g de catalisador,  

10 mL de água,  

50 mL de tolueno 

170°C, 

6 h 

60% de furfural 

(CHA), 

61% de furfural 

(MOR) 

Yoshida, 2017 

ZSM-5 (30) 

145 g de etanol e 

alcool furfurílico  

na proporção molar 

de 2,7:1; 

operação a 0,2 

g(FA) gcat-1 h-1 

125 °C, 

150 min 

80% de 

levulinato de 

etila 

Lange, 2009  

H-ZSM-5 

(23) 

1 mol/L de álcool 

furfurílico, 

razão entre reagente 

e catalisador = 0,6 

THF/água na 

proporção 4:1 

120 °C, 

30 min 

74% de ácido 

levulínico 
Mellmer 2015 

 

3.2. Zeólitas modificadas com metais  

3.2.1. Despolimerização e valorização de celulose e hemicelulose  

A inserção de acidez de Lewis nas zeólitas proporcionam maior aplicabilidade a 

estes materiais, de forma que a utilização de metais de transição na estrutura do material 

é amplamente utilizada a fim de aprimorar a atividade catalítica.  

A despolimerização de celulose foi avaliada no trabalho de Negoi et. al. (2014), 

onde os autores sintetizaram diferentes catalisadores de metais (Ru, Ir, Pd eRh) 

suportados em zeólitas do tipo BEA razão (Si/Al = 21) e avaliaram a atividade catalítica 

dos materiais formados. Os autores verificaram que o aumento na concentração de 

metal no catalisador levou não só ao aumento da formação de sorbitol, como também ao 

aumento da formação de subprodutos, possivelmente devido ao aumento da acidez de 

Lewis, que favorece a desidratação do sorbitol.  

Uma tendência observada entre os catalisadores formados foi que a seletividade 

ao sorbitol aumentava para metais com maior largura na banda d e os melhores 

resultados foram encontrados a partir do catalisador 3wt%Ru-BEA, que apresentou uma 

conversão de celulose de 35% e um rendimento de sorbitol de 22%, enquanto a partir da 

glicose, o rendimento foi de 73%.  A atividade superior do catalisador baseado em Ru 

pode estar relacionado a formação de H+ e de [Ru(H2O)5OH]2+ na presença de água, 
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aumentando a quantidade de ácidos de Brønsted e assim aumentando a atividade 

catalítica.  

De forma similar, Liang (2014) e colaboradores apresentaram a síntese de um 

catalisador de níquel suportado na zeólita H-ZSM-5 (25) a partir de impregnação 

incipiente e sua utilização para a hidrogenação da celobiose em hexitols (sorbitol e 

manitol). A partir do estudo de diferentes suportes, os autores verificaram que a 

hidrólise do material estava relacionada somente a acidez do centro metálico, sendo 

indiferente a acidez do suporte.  

Apesar disso, os autores propuseram que um efeito sinergético ocorre entre o 

centro metálico e os sítios ácidos da zeólita durante a reação de desidrogenação do 

sorbitol. O catalisador atingiu uma conversão total de celobiose, tendo rendimento de 

hexitols de 82,1% sob alta temperatura e pressão (240 °C e 4,0 MPa de H2, 

respectivamente). Catalisadores similares suportados em Al2O3 e em SiO2 apresentaram 

rendimento inferior quando comparados ao Ni/H-ZSM-5 (29 e 44%, respectivamente). 

Para a formação de HMF a partir da celulose, Tan (2011) e colaboradores 

sintetizaram catalisadores de cromo suportados em sólidos ácidos e utilizaram um meio 

contendo líquidos iônicos para realizar a reação em baixas temperaturas. As zeólitas 

utilizadas para esta reação foram H-Y (5), H-Y (30), H-BEA (19), H-MOR (10) e H-

ZSM5 (12), além de outros catalisadores sólidos como resinas sulfonadas (Amberlyst-

15 e 36).  

Os resultados obtidos apontam para a zeólita H-Y (5) como o melhor entre os 

catalisadores testados, apresentando um rendimento de HMF de 48% após 12 h de 

reação sendo realizada uma extração de produto na metade do tempo de reação afim de 

evitar a formação de ácido levulínico e de huminas (produtos de polimerização com alto 

conteúdo de carbono). Este resultado pode estar associado aos poros largos de sua 

estrutura e à acidez moderada dos sítios ativos (quando comparada ao Amberlyst-15) 

que não leva a hidrólise do HMF, o que poderia ocorrer num meio fortemente ácido. Por 

fim, nas condições deste trabalho, os autores puderam realizar a conversão a partir de 

uma solução mais concentrada de celulose (6% m/m) quando comparado a trabalhos 

anteriores.  

Já para a obtenção de ácido levulínico, o grupo de pesquisa de Ya’aini (2012) 

utilizou a técnica de impregnação úmida com CrCl3 para a adição de cromo na estrutura 
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da zeólita H-Y (Si/Al =30) e avaliaram a atividade do catalisador formado para a 

conversão de glicose, de “cachos de fruta vazio” (efb), um tipo de biomassa formado na 

produção de óleo de palma, e de kenaf, para a produção de ácido levulínico a partir de 

reações dominó. Os autores alcançaram um rendimento de 55% de ácido levulínico a 

partir da glicose, além de 53 e 66% de eficiência para a conversão de efb e kenaf, 

respectivamente.  

Foi relatado pelos autores que a inserção de Cr na estrutura do material é 

fundamental para a etapa de decomposição do HMF, visto que esta é catalisada por 

sítios ácidos de Lewis, Além disso, o tamanho dos poros do material influencia 

diretamente no rendimento, A seletividade de forma conferida pelo tamanho dos poros 

da zeólita impede que o HMF formado no interior do material saia dos poros até sua 

reidratação ao ácido levulínico.  

A união de zeólitas e catalisadores metálicos também foi reportada no trabalho 

de Zhu et. al. (2016) onde os autores apresentam a conversão de hemicelulose em GVL, 

numa reação de duas etapas, onde a primeira consiste na hidrólise seguida de 

desidratação da hemicelulose para a formação de furfural catalisada por zeólitas do tipo 

ZSM-5 (Si/Al = 100), e a segunda é referente a hidrogenação de furfural, numa reação 

dominó promovida pelo catalisador Au/ZrO2 combinado a ZSM-5, que leva a formação 

do GVL.  

A reação foi realizada sem a utilização de H2, a partir da redução MPV 

utilizando 2-propanol como fonte de hidrogênio para a redução do furfural, formando 

álcool furfurílico. Em seguida, 2-propanol também atua na alcoólise do FA mediada por 

sítios ácidos, produzindo o levulinato de propila, que é reduzido e lactonizado ao GLV. 

Considerando somente a segunda etapa, um rendimento de GVL de 80% é obtido, com 

um rendimento total de 61% se considerada a reação a partir da hemicelulose.  

3.2.2. Valorização de glicose, frutose e xilose 

No artigo publicado por Moliner (2010) e colaboradores foi demonstrada a 

atividade catalítica de zeólitas do tipo Sn-BEA para a isomerização da glicose e 

alcançaram resultado semelhantes aos obtidos por Saravanamurungan (2013), porém 

levando menos tempo e utilizando temperatura mais baixa.  A reação foi realizada numa 

solução aquosa contendo 10% (m/m) de glicose, o catalisador Sn-BEA na proporção de 
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1:50 (razão molar) na temperatura de 110 °C durante 30 minutos, apresentando uma 

conversão de glicose de 54%, com rendimento de frutose de 31% e de manose de 9%.  

Dados comparativos deste artigo indicam a grande importância do tamanho dos 

poros para a reação de isomerização, visto que catalisadores mesoporosos não foram 

eficientes para realizar tal conversão. A eficiência da reação em baixo pH também foi 

estudada, não sendo observada nenhuma alteração no rendimento da reação. 

Em trabalho posterior, o mesmo grupo avaliou o mecanismo da reação e 

verificaram que o caminho da reação utilizando Sn-BEA como catalisador se assemelha 

ao caminho realizado quando enzimas são utilizadas na catálise da reação, o que 

proporciona vantagens no processo, já que zeólitas são materiais estáveis que suportam 

uma enorme gama de condições quando comparados as enzimas. A partir de ajustes nas 

condições de reação, um rendimento similar foi alcançado utilizando metade da 

concentração do catalisador e partindo de uma solução com 45% (m/m) de glicose 

(BERMEJO-DEVAL et al., 2012).  

Li (2015) e colaboradores reportaram a síntese de um catalisador onde parte do 

alumínio foi substituído por estanho, através da desaluminação parcial seguida pela 

substituição isomórfica sólido-gás utilizando vapor de SnCl4 com o objetivo de realizar 

a conversão de glicose em HMF. Como já mencionado anteriormente, a presença de Sn 

leva a formação de sítios ácidos de Lewis na estrutura da zeólita, podendo assim atuar 

na etapa de isomerização da glicose em frutose, enquanto o alumínio na estrutura do 

material pode atuar na desidratação da frutose.  

A partir catalisador formado, [Sn,Al]-BEA (Si/Sn = 38, Si/Al = 52), os autores 

obtiveram uma conversão de glicose de 60% e rendimento de HMF de 38% contra um 

rendimento de 11,3% para a zeólita sem modificações.  

A reação transcorreu partindo de uma solução contendo glicose 10% (m/m) em 

DMSO a 160 °C durante 4 h. Estas condições foram escolhidas pois em tempos 

elevados o HMF é convertido em ácido levulínico e formaldeído. Por sua vez, a 

utilização de DMSO impede a ocorrência de reações laterais da frutose, além de 

diminuir a produção LA e de huminas a partir do HMF. 

Visando a obtenção de ácido levulínico, Ramli (2015)e colaboradores utilizaram 

o método de impregnação úmida para sintetizar catalisadores de ferro em diferentes 

concentrações suportados na zeólita HY. Eles verificaram a influência da área 

superficial e da razão entre sítios ácidos de Brønsted e de Lewis na formação de ácido 
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levulínico. O material formado contendo 10% (m/m) de Fe apresentou o melhor 

resultado com rendimento de ácido levulínico de 62%. 

De maneira similar, Wei et. al. (2018) apresentam uma série de catalisadores a 

base de cromo suportados em zeólitas. Dentre os catalisadores sintetizados, o 8%Cr/H-

ZSM5 foi o que apresentou maior eficiência para a conversão de glicose em ácido 

levulínico. A reação foi realizada em meio aquoso e apresentou rendimento de 64% e a 

utilização de ferro ao invés de cromo levou a um rendimento comparável, de 61%.  

A partir de estudos cinéticos, foi verificado que a etapa de isomerização é a 

etapa lenta da conversão e que a presença de acidez de Lewis diminui 

consideravelmente a energia de ativação desta etapa. Além disso, em concordância com 

o trabalho de Ramli, os autores observaram que o aumento da atividade catalítica está 

diretamente relacionado densidade de sítios ácidos de Brønsted e de Lewis e com uma 

proporção adequada entre estes, já que o excesso de sítios ácidos de Lewis favorece a 

formação de huminas. 

Em dois trabalhos distintos, Melero e colaboradores apresentaram um estudo 

sobre a utilização de catalisadores bifuncionais, baseados em Zr e zeólita tipo BEA, 

para a formação de GVL a partir da xilose numa reação dominó sem a utilização de 

fontes externas de hidrogênio. O metal foi adicionado a zeólita a partir de um método 

pós síntese de desaluminação seguido de impregnação isomórfica.  

Diferente da tendência observada por Ramli (2015) e Wei (2018), a formação de 

ZrO2 devido ao excesso de Zr teve um efeito favorável na formação de GVL a partir do 

ácido levulínico e seus derivados. A reação em cascata conta com duas etapas 

catalisadas por ácidos de Brønsted e de duas reações MPV, catalisadas por ácidos de 

Lewis, nas quais o ZrO2 se mostrou ativo. Os autores também observaram que o 

aumento do tempo de reação favorece a seletividade de GVL, e após 48h de reação 

obtiveram um rendimento de 35% a partir do catalisador contendo razão Al/Zr = 0,22. 

Numa reação foi realizada com uma solução 2% de xilose em 2-propanol e 10 g L-1 de 

catalisador, na temperatura de 190 °C, por 48 h (HERNÁNDEZ et al., 2016).  

Em trabalho posterior, a temperatura, a quantidade de catalisador e a 

concentração inicial de xilose bem como a quantidade de metal e os precursores do 

catalisador foram avaliadas a fim de otimizar as condições reacionais. A utilização de 

Zr(NO3)4 como precursor levou a uma melhor homogeneização e apresentou um efeito 

direto no aumento do rendimento de GVL. Como observado em outros estudos, o 
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aumento da quantidade de catalisador leva a uma melhora na formação de produto até 

determinado limite e o aumento da temperatura, apesar de aumentar a taxa de reação, 

também leva ao aumento da formação de huminas.  

De forma similar, o aumento da concentração inicial de xilose também leva ao 

aumento da quantidade de produtos de polimerização, indicando que a reação MPV é 

mais sensível ao aumento de concentração quando comparada a condensação aldólica, 

de forma que menores concentrações de xilose levam a maiores rendimentos de GVL. A 

partir destas considerações, as condições ótimas foram: T = 190 °C; concentração inicial 

de xilose = 30,5 g L-1; e concentração de catalisador = 15 g L-1. Sob tais condições, o 

rendimento de GVL de 34% foi atingido após 10 h de reação (MELERO et al., 2017). 

3.2.3. Valorização de furfural, HMF e seus derivados 

O grupo de Roman-Leshkov foi um dos primeiros a sugerirem a hidrogenação 

de furfural à -valerolactona a partir das reações MPV utilizando zeólitas bifuncionais e 

apresentou um estudo investigando diversos parâmetros da reação, como o centro 

metálico e a composição do solvente. Entre Zr, Sn e Ti, a maior atividade catalítica foi 

observada para a Zr-BEA e os autores verificaram que a atividade se manteve alta 

mesmo com a troca do doador de hidrogênio.  

Para a última etapa da reação, catalisada por sítios ácidos de Brønsted, os autores 

utilizaram nanofolhas de aluminosilicato com topologia MFI (Al-MFI-ns), que entre os 

materiais testados foi o que apresentou o menor rendimento de subprodutos. Como 

relatado em outros trabalhos, os autores verificaram que a utilização de um sistema 

bifásico aumenta o rendimento e alcançaram o melhor resultado utilizando 2-butanol e 

água na proporção 95:5. Partindo de uma solução contendo 5% de furfural, os autores 

alcançaram um rendimento de 78% de GVL após 4 h de reação a 120 °C (BUI et al., 

2013).  

Melero (2018) e colaboradores também realizaram um estudo semelhante, 

avaliando a viabilidade da produção de GVL utilizando o furfural como molécula de 

partida. Assim como no trabalho anterior deste grupo, a influência de cada variável da 

reação foi estudada, e os autores observaram que o aumento da concentração de furfural 

influencia negativamente no rendimento da reação. Uma das explicações para este fato é 

relacionado a necessidade da presença de isopropanol adsorvido dos sítios ativos para a 

reação de transferência de hidrogênio. O aumento da concentração de furfural gera 

competição por estes sítios, interferindo assim no rendimento da reação.   
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Após a otimização dos parâmetros da reação, foi alcançada uma seletividade de 

GVL de 70% e uma produtividade de 0,88 gGVL gCAT -1 nas seguintes condições: 6 g L-1 

de furfural em isopropanol, 5 g L-1 de catalisador, a 170 °C durante 4 h. 

No trabalho de Antunes (2015), zeólitas BEA foram modificadas utilizando um 

metodo pós-síntese de desaluminação parcial, seguido de troca iônica em estado sólido 

para a formação de um catalisador contendo estanho com razão Si/(Al+Sn) = 533 e 

razão Sn/Al = 27. O material formado foi avaliado na conversão de furfural a diversos 

bioprodutos de alto valor.  

Como em diversos trabalhos já relatados, os autores verificaram que materiais 

que contém somente sítios ácidos de Brønsted possuem baixa atividade na conversão de 

furfural. Além disso, uma melhora na atividade catalítica foi alcançada em materiais 

contendo maior homogeneidade na distribuição de sítios Sn. Após 5 h de reação, a 

conversão de furfural a bioprodutos foi de 86% com rendimento de 83%, sendo o éter 2-

butil furfurílico o produto principal (58%). Tempos maiores de reação (24 h) levaram a 

formação de α e β angélica lactonas (23%), LA (14%), 2-butil levulinato (11%) e GLV 

(2%). 

Koehle e Lobo (2016) apresentaram um estudo analisando as propriedades de 

catalisadores metálicos (Hf, Zr e Sn) suportados na zeólita BEA e a atividade catalítica 

dos materiais para a redução de furfural ao álcool furfurílico numa reação em fluxo 

continuo. Os autores observaram que o material contendo Hf apresentou maior taxa de 

produção de furfural, 4 mol por minuto por mol de metal (~min-1), enquanto o material 

contendo Zr apresentou 1,6 min -1 e a zeólita contendo Sn apresentou 0,4 min -1, 

indicando que menores quantidades de Hf-BEA são necessárias para catalisar a reação.   

Estudos cinéticos determinaram que a energia de ativação utilizando a Hf-BEA 

foi de 49,6 kJ mol-1, enquanto o valor observado para a Zr-BEA foi de 60,7 e de 60,4 kJ 

mol-1 para a Sn-BEA. Possivelmente este resultado está relacionado a melhor interação 

entre o reagente e o Hf devido a maior afinidade eletrônica do mesmo quando 

comparado aos outros metais.  Os autores avaliaram a desativação do material e 

calcularam o tempo de meia vida dos catalisadores utilizados, chegando a um valor de 

6,6 h para a Hf-BEA, 4,9 h para Zr-BEA e 3,5 h para Sn-BEA. A desativação ocorre 

devido ao bloqueio dos poros por produtos de polimerização e pode ser revertida através 

da calcinação da zeólita. 

Em dois trabalhos distintos, o grupo de Paixão e Varma sintetizaram zeólitas 

magnéticas e as utilizaram na valorização de moléculas plataforma. Os catalisadores 
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foram formados a partir do encapsulamento de partículas magnéticas de Fe2O3 no 

interior das zeólitas. Este procedimento confere às zeólitas a característica de ser 

magneticamente recuperável, facilitando assim o processo de separação do catalisador 

para sua reutilização.  

No primeiro trabalho, os autores utilizaram a zeólita H-ZSM-5 (Si/Al =14) 

magneticamente recuperável para a conversão de álcool furfurílico a GVL através de 

reações dominó. A partir da otimização da temperatura, da quantidade de catalisador e 

da concentração inicial de FA, os autores foram capazes de aumentar a conversão e a 

seletividade ao GVL. O aumento da temperatura de 90 para 130 °C elevou a conversão 

de 53 a 100%, enquanto a utilização de temperaturas mais altas levou ao decréscimo na 

seletividade de GVL. Por sua vez, a diminuição da concentração de álcool furfurilico 

levou ao aumento da produção de GVL e alcançando uma seletividade de 97% em 3 h 

de reação. A realização da reação utilizando 2-butanol e 5% de água permitiu a 

obtenção seletiva de ácido levulínico ao invés de GVL (LIMA et al., 2016) 

No trabalho seguinte os autores investigaram a atividade da zeólita β contendo 

diferentes metais de transição (Fe, Ir e Pd) em reações de valorização de moléculas 

plataforma. A zeólita contendo Pd apresentou a maior atividade entre os materiais 

avaliados, convertendo todo o furfural seletivamente ao levulinato de isopropila. Este 

resultado pode estar relacionado não só a atividade do Pd2+ na estrutura da zeólita, como 

também a formação de nanopartículas de PdO e PdO2 na superfície do catalisador.  

Após a otimização dos parâmetros da reação, foi alcançada a completa 

conversão de furfural, com 100% de seletividade para a formação do levulinato de 

isopropila. A reação foi realizada a partir de 0,3 mmol de furfural, 75 mg de catalisador 

e 460 µL de isopropanol na temperatura de 130 °C durante 24 h sob aquecimento 

convencional ou durante 1 h utilizando irradiação de micro-ondas (JORGE et al., 2017). 

Em relação a valorização de HMF, diversos autores utilizam a reação de 

oxidação, buscando a produção de FDCA ou de seus intermediários pela reação 

representada no Esquema 9. Zhang (2016) e colaboradores utilizaram um método pré-

síntese de hidrólise ácida sem templates orgânicos para a formação de zeólitas do tipo 

mordenita contendo diferentes quantidades de cobre, que foram utilizadas como suporte 

para o óxido de vanádio a partir do método de impregnação úmida incipiente. A 

atividade dos materiais formados foi avaliada na oxidação de HMF ao DFF e a zeólita 

10V2O5@Cu-MOR(125) (onde 10 representa a porcentagem de V2O5 e 125 é referente a 

razão Si/Cu no catalisador) apresentou rendimento de 92%, enquanto a zeólita Cu-MOR 
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(125) apresentou rendimento de 7,5% e o óxido de vanádio levou a um rendimento de 

67%, indicando que esta é a espécie ativa na catalise da reação. Estes resultados foram 

alcançados em condições moderadas de temperatura e pressão (temperatura de 120 °C e 

sob pressão de 0,1 MPa O2 durante 7 h em solução de DMSO). 

 

Esquema 9: Formação de FDCA a partir de HMF 

De forma similar, Sádaba (2013) e colaboradores estudaram a utilização de 

óxido de vanádio suportado nas zeólitas H-BEA (25), H-Y (12), H-MOR (10) e H-

ZSM-5 (15) e a atividade catalítica do material formado para a oxidação do HMF ao 

DFF em diferentes solventes orgânicos. Os estudos para a reação em pressão ambiente 

indicaram o MIBK como o melhor solvente para a reação, com 45% de rendimento para 

o DDF. Porém, sob altas pressões o MIBK se mostrou pouco seletivo ao DFF 

(rendimento de 5%), apresentando como produtos principais o HMFCA e o FFCA. Os 

resultados indicaram que o catalisador contendo 1% (m/m) de óxido de vanádio 

suportado em H-BEA foi o mais eficiente na catálise da reação, apresentando 84% de 

rendimento de DFF, com seletividade acima de 99% após 180 min sob pressão de O2 de 

1 MPa e em solução de DMSO.  

Já no trabalho de Cai (2013) e colaboradores, os autores avaliaram a atividade de 

catalisadores de ouro baseados em zeólitas para a obtenção de FDCA a partir do HMF. 

Os autores utilizaram a H-Y, H-MOR e Na-ZSM-5 e colaboradores alcançaram um 

rendimento de FDCA acima de 99% a partir do encapsulamento de nanoclusters de ouro 

(Au 1,5% m/m) nas zeólitas H-Y em condições moderadas. Uma atividade muito 

inferior foi obtidada para as zeólitas H-MOR e Na-ZSM-5, sendo o HMFCA o produto 

majoritário. Estes resultados estão relacionados à distribuição das partículas de ouro no 

suporte, visto que no caso da H-MOR e da Na-ZSM-5 as partículas de ouro apresentam 

maior diâmetro (> 5 nm) e estão localizadas na superfície do material.  

Por sua vez, na zeólita H-Y as partículas de ouro se encontram no interior da 

supercavidade do material e apresentam diâmetro médio de 1 nm. Como partículas 
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menores levam a maior atividade catalítica, a restrição imposta pela H-Y favorece o 

rendimento de FDCA. Outro fator importante é a presença de sítios ácidos no interior da 

cavidade. A interação destes sítios com as partículas de ouro leva a ocorrência de 

transferência de carca e consequentemente, ao aumento da eletronegatividade dos 

clusters de ouro, favorecendo a oxidação do HMF. Os melhores resultados para esta 

reação foram obtidos utilizando 0,317 g de HMF, 0,30 g de catalisador, 4,6 g de água e 

0,4 g de NaOH, sob temperatura de 60 °C a pressão de 0,3 MPa de O2 durante 6h. 

Além disso, a reação de hidrogenação do HMF também já foi avaliada na 

literatura utilizando zeólitas modificadas com metais. Jae (2014) e colaboradores 

estudaram a conversão de HMF em um potencial aditivo para o biodiesel utilizando 

zeólitas ácidas contendo estanho. A obtenção do 2,5-bis(alcoximetil)furano (BAMF) 

ocorre através de uma reação de transferência de hidrogênio via MPV onde o 2-

propanol atua como doador de hidrogênio, seguida de uma reação de esterificação.  

Os autores identificaram a temperatura ótima em 180 °C, levando a um aumento 

da conversão e da seletividade. Os sítios de Lewis presentes devido ao Sn atuam na 

hidrogenação do HMF, formando o intermediário, enquanto os sítios ácidos de Brönsted 

da zeólita catalisam a esterificação. Neste trabalho a zeólita Sn-Beta apresentou uma 

conversão de HMF acima de 90% e rendimento de BAMF acima de 80%, com 87% de 

seletividade. 

 A inserção de metais na estrutura da zeólita é o método mais popular entre os 

autores para a realização de reações de valorização. Os materiais formados apresentam 

maior eficiência quando comparados aos materiais de partida devido à forte acidez de 

Lewis dos centros metálicos. Todavia, a utilização de metais nobres encarece o processo 

e eleva o preço do produto final, diminuindo assim sua utilização em escala industrial. 

Ainda assim, a utilização de metais não nobres e otimizações no processo para o 

aumento da produtividade podem favorecer a aplicabilidade destas zeólitas para 

produtos de valorização.  

 Abaixo, a Tabela 4 resume os materiais utilizados, bem como os produtos e 

rendimentos obtidos.  
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Tabela 4: Modificações e resultados obtidos por cada autor.  

Material Metal Reagente de partida  
Condições de 

reação  
Rendimento (%) Referência 

BEA 

(21) 
Ru 

0,14 g de celulose,  

0,06 mg do 

catalisador, 

5,0 mL de água 

180°C, 

24 h, 

1,6 MPa de H2 

72,8% de sorbitol Negoi, 2013 

H-ZSM-

5 (38)  
Ni 

0,2 g de celobiose, 

10 mL de água, 

100 mg de 

catalisador 

240 °C, 

4 h 

4 Mpa de H2 

82,1% de sorbitol  

+ manitol 
Liang, 2014  

H-Y (5) Cr 

100 mg de celulose,  

100 mg de zeólita,  

1,5 g de 

([BMIM]Cl), 

12,5 mg de CrCl2 

1 mL de água 

120 ° C, 

12 h 
47,5% de HMF Tan, 2011  

H-Y (30) Cr 
12% m/m de 

catalisador 

145,2 °C, 

146,7 min 

55,2% de ácido 

levulínico, 

Ya’aini, 

2012 

ZSM-5 

(100) 
Au/ZrO2 

1- 0,5 mmol de 

hemicelulose, 

0,2 de GBL,  

10 g de 2-propanol,  

0,5 g de água, 

0,2 g de catalisador.  

2- 0,2 g de Au/ZrO2, 

0,2 g de nova zeólita. 

1- 0,1 MPa de 

N2, 6 h 

2- 120 °C,30 h 

61,5% de GVL Zhu, 2016 

BEA Sn 

10% (m/m) de 

glicose em água, 

catalisador em 1:50 

(molar) 

110 °C, 

30 min 

31 % de frutose, 

9% de manose 

Moliner, 

2010 

BEA 

(52) 
Sn 

2 mL de glicose 

(10% m/m) em água, 

50 mg de catalisador, 

6 mL de DMSO 

160 °C, 

4 h 
37,5 % de HMF Li, 2015 

H-Y (5) Fe 

1 g de glicose,  

1 g de catalisador, 

50 mL de água 

180 °C, 

3 h em reator 

pressurizado  

62% de ácido 

levulínico 
Ramli, 2015  

H-ZSM5  Cr 

1,0 g de glicose,  

0,75 g de catalisador, 

 50 mL de água  

180 °C, 

3 h  

64,4% de ácido 

levulínico 
Wei, 2018 

BEA 

(22) 
Zr 

30,5 g L-1 xilose em 

2-propanol, 

 15 g L-1 de 

catalisador 

190 °C, 

10 h 
34% de GVL 

Melero, 

2017  
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H-Y (4) Au/ZrO2 

0,317 g de HMF,  

0,30 g de catalisador,  

4,6 g de água,  

0,4 g de NaOH 

60 °C, 

6h, 

0,3 Mpa de O2 

99% de FDCA Cai, 2013 

BEA 

(18) 
Sn 

160 mg de HMF,  

80 mg do 

catalisador,  

16 mL de 2-propanol 

180 °C, 

6h, 

2,0 MPa de N2 

80% de BAMF Jae, 2014 

H-BEA 

(25)  
V 

0,1 g de HMF,  

0,1 g de catalisador, 

 5 mL de DMSO 

125 °C, 

3 h, 

1 MPa de O2 

84% de DFF 
Sádaba, 

2013 

MOR 

(14) 
V 

0,05 g de HMF, 

0,1 g do catalisador,  

5 mL de DMSO 

120 °C, 

7 h, 

0,1 MPa de O2 

91,5% de DFF Zhang, 2016 

BEA + 

MFI 
Zr 

5% (m/m) de 

furfural, 

25 mg de Beta + 50 

mg de MFI 

2-butanol/água 

(95:5) 

120 °C, 

4 h 
78% de GVL Bui, 2013  

BEA 

(12) 
Sn 

0,45 mol L-1 de 

furfural, 

 27 g L-1 de 

catalisador,  

0,75 mL de 2-

butanol 

120 ° C,  

5h 

83% de  

bioprodutos 

Antunes, 

2015 

BEA Hf 

52 mmol/L de 

furfural 

em isopropanol 

75 °C,  

1,4 MPa de N2 

Taxa de 

produção: 

4 mol por min  

por mol de metal 

Koehle, 

2016 

H-ZSM-

5 (14)  
Fe 

26 µL de álcool 

furfurílico em 

isopropanol (1:20),  

75 mg de catalisador  

130° C,  

3h  
98% de GVL Lima, 2016  

BEA Fe e Pd 

0,3 mmol de furfural,  

75 mg de catalisador, 

 460 µL de 

isopropanol  

130° C,  

24h ou 1 h sob 

micro-ondas  

100% de 

 levulinato de 

isopropila 

Jorge, 2017 

BEA Zr 

6 g L-1 de furfural 

em isopropanol,  

5 g L-1 de catalisador 

170 °C, 

4 h 
71% de GVL 

Melero, 

2018 

 

3.3. Zeólitas hierárquicas  

3.3.1. Despolimerização e valorização da celulose e hemicelulose 

No trabalho de Nandiwale (2014) e colaboradores, os autores apresentam a 

utilização de métodos pós-síntese de modificação na zeólita H-ZSM-5 a fim de 

aprimorar a conversão de celulose em glicose e HMF. A partir da zeólita H-ZSM-5 (37), 
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fez-se um tratamento alcalino de dessilicação, e, em seguida, foi realizada a troca iônica 

e a calcinação do material, obtendo-se assim a forma ácida da zeólita. O Esquema 10 

exemplifica a formação sítios ácidos de Lewis em zeólitas pelo método pós-síntese. O 

resultado foi a formação de uma zeólita hierárquica H-ZSM-5 (30) contendo microporos 

e mesoporos. Avaliando as propriedades do material formado, os autores verificaram o 

aumento da acidez total e da área superficial da zeólita. Estes fatores podem explicar a 

melhora na atividade catalítica do material quando comparado à zeólita mãe. A 

diminuição da razão Si/Al está relacionada ao aumento da quantidade de sítios ácidos, 

favorecendo a atividade catalítica. 

 

 Esquema 10: Formação de zeólitas hierárquicas a partir de modificações pós-

síntese. Adaptado de: (FELICZAK-GUZIK, 2018) 

Como observado em outros trabalhos, o aumento da temperatura melhora a 

conversão e o rendimento, porém, acima de determinada temperatura (200 °C), o 

rendimento é afetado pela ocorrência de polimerização, e formação de huminas, como 

exemplificado no Esquema 11.   Após a otimização dos parâmetros de reação, os 

autores reportam uma conversão de celulose de 67% e um rendimento de HMF de 46%, 

além rendimentos de glicose inferiores a 5%, bem como baixas quantidades de ácido 

fórmico e ácido levulínico (4 e 11%, respectivamente) após 4 h de reação. Além disso, 

os autores indicam a estabilidade do catalisador por até quatro ciclos reacionais. 
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Esquema 11 : Formação de huminas a partir das reações de diversas moléculas obtidas a 

partir da biomassa. Adaptado de:  (FILICIOTTO et al., 2018) 

A partir de um tratamento similar ao reportado por Nadiwale et. al. (2014), Xue 

(2016) e colaboradores reportaram a utilização de zeólitas hierárquicas para a conversão 

de celulose e celobiose em metil glicosídeo. O resultado obtido corrobora com os 

resultados observados por Nadiwale e colaboradores, indicando que a maior quantidade 

de sítios ácidos favorece a reação de despolimerização da celulose.  

A hierarquização da zeólita H-ZSM-5 levou ao aumento da acidez do material, e 

um aumento no rendimento de metil glicosídeo passando de 53 a 73%, com uma 

conversão de celobiose de 90% sob condições reacionais de 150°C durante 4 h com 

pressão de N2 de 3 MPa em meio aquoso. A formação de mesoporos também aumenta a 

disponibilidade dos sítios para moléculas mais volumosas como a celobiose. A 

realização da reação em meio metanoico ao invés de em meio aquoso também 

apresentou resultados positivos, com um rendimento de metil glicosídeo de 95% a 160 

°C. O aumento da temperatura para 180 °C promoveu a formação de levulinato de 

metila (10%). 

Já no trabalho de Zhou (2013) e colaboradores, o tratamento ácido visando a 

desaluminação foi aplicado para a formação de zeólitas do tipo H-USY 

hierarquicamente estruturadas, que foram utilizadas na despolimerização da celulose. O 
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tratamento foi realizado com ácido oxálico levando a formação de meso e macroporos, 

que facilitam o acesso aos sítios ácidos e a difusão de moléculas mais volumosas nos 

poros da zeólita e assim, limitando a ocorrência de reações laterais.  

Como consequência, a retirada de alumínio da estrutura diminui a acidez do 

material, que também é necessária para a catálise da reação, de forma que o tratamento 

ácido deve ser realizado em condições moderadas. A formação da zeólita hierárquica 

levou ao aumento do rendimento de açúcares reduzidos totais (majoritariamente xilose) 

de 5,8% para 67,7%. O teste realizado com materiais lignocelulósicos naturais 

apresentou rendimento de 93,3% partindo da casca de arroz. 

3.3.2 Valorização da Glicose, frutose e xilose 

Otomo (2014) e colaboradores também realizaram a desaluminação de zeólitas 

para a formação de sítios ácidos de Lewis no material, porém através da calcinação e do 

tratamento com vapor em temperaturas elevadas. A zeólita utilizada foi a zeólita tipo 

Beta (Si/Al = 15).   

Visando a produção de HMF a partir da glicose, a formação de sítios ácidos de 

Lewis no material facilita a etapa de isomerização da glicose em frutose, dispensando a 

inserção de metais na zeólita, enquanto os sítios de Brønsted inatos na estrutura do 

material auxiliam na desidratação da frutose. Os tratamentos de calcinação a 750 °C 

(formando a Beta-Cal750) e o tratamento com vapor a 600° (formando a Beta-ST600) 

apresentaram os melhores resultados, alcançando 78% de conversão de glicose e 43% 

de rendimento de HMF, além de pequenas quantidades de ácido levulínico e furfural 

(5% de cada), indicando potencial para a realização de reações dominó.  

A partir destes resultados, o mesmo grupo realizou um estudo abrangente sobre a 

utilização dos materiais hierárquicos formados na conversão de mono, di e 

polissacarídeos em HMF e furfural utilizando dois dos materiais formados (Beta-Cal500 

e Beta-Cal750). Devido à maior concentração de sítios ácidos de Lewis, o material 

Beta-Cal750 foi utilizado na conversão de mono e dissacarídeos, já que os ácidos de 

Lewis atuam predominantemente nas reações de isomerização da glicose à frutose.  

Como resultado, o material apresentou 80% de conversão, com seletividade de 

52 e 55% quando partindo da galactose e da manose, respectivamente, indicando que os 

sítios ativos não atuam exclusivamente na isomerização da glicose, mas também na 

isomerização de outros sacarídeos. Partindo da frutose, o melhor resultado foi obtido, 
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com 97% de conversão e seletividade de 66% para o HMF após apenas 1 h de reação 

(contra 3 h para galactose e manose).  

Já na conversão da xilose, o material Beta-Cal500 apresentou maior eficiência 

na produção de furfural, com rendimento de 72% após 4 h de reação, possivelmente 

devido a menor quantidade de sítios ácidos de Lewis, que também podem levar a 

formação de huminas e de produtos de polimerização. Por sua vez, utilizando a Beta-

Cal750 rendimento de HMF de 44% foi obtido após 2 h de reação a 200 °C a partir de 

amido de milho e um rendimento de 42% quando partindo de celulose microcristalina 

após 5 h de reação na mesma temperatura. (OTOMO; TATSUMI; YOKOI, 2015) 

A conversão de xilose em ácido levulínico através de reações dominó utilizando 

zeólitas Y foi avaliada por Chamnankid (2014) e colaboradores. As zeólitas sofreram 

tratamento básico para a formação de uma zeólita hierárquica contendo microporos e 

mesoporos, porém se observou a perda de cristalinidade do material após o tratamento, 

sendo formado um material amorfo nas condições mais severas de tratamento. Apesar 

disso, a zeólita Y tratada, intitulada AZY 0.25 apresentou melhor desempenho quando 

comparada a zeólita mãe, com rendimento de ácido levulínico de 30% (contra 5,5% da 

zeólita mãe) e rendimento de 28% para o furfural. Este resultado está diretamente 

relacionado a criação de sítios ácidos de Lewis no material e a formação de mesoporos, 

que facilita a difusão dos reagentes na estrutura do material. 

A influência de tratamentos básicos para a formação de zeólitas hierárquicas 

também foi estudada por Rac (2014) e colaboradores em zeólitas ZSM-5, Beta e USY 

(Si/Al = 50, 25 e 60, respectivamente). A alteração da acidez e da seletividade dos 

materiais foi investigada. A partir da comparação entre a zeólita modificada e seu 

material de partida, os autores verificaram que a zeólita ZSM-5 apresentou menor 

sensibilidade ao tratamento, que apesar de levar a formação de mesoporos, teve pouca 

influência na força dos sítios ácidos. Por outro lado, as zeólitas Beta e USY 

apresentaram não só a formação de mesoporos, como também a alteração na força dos 

sítios ácidos.  

Para as três zeólitas, houve o aumento na conversão de frutose e na seletividade 

para o HMF após o tratamento do material. Comparando-se a atividade catalítica de 

cada zeólita modificada e de sua zeólita mãe, os autores observaram que a 

hierarquização do material levou a um aumento na seletividade ao HMF devido a 

presença de mesoporos, que facilitaram a difusão das moléculas e suprimiram a 

formação de subprodutos. Apesar da alteração da acidez causada pelo tratamento do 
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material não ter afetado a seletividade, a comparação entre as zeólitas diferentes 

indicam que as zeólitas mais ácidas apresentam melhor desempenho, já que a reação é 

catalisada pelos sítios ácidos de Brønsted e Lewis. 

Visando a formação de mesoporos, o tratamento térmico foi empregado em 

zeólitas H-Beta por Li (2016b) e colaboradores, a fim de realizar a conversão de glicose 

em EMF em uma reação dominó. A inserção de acidez de Lewis no material foi 

fundamental para o aumento do rendimento de EMF, indicando que catalisador bimodal 

formado foi capaz atuar nas etapas da reação dominó.  

As zeólitas hierárquicas apresentaram maior atividade quando comparadas às 

zeólitas microporosas e também a zeólita beta modificada com Sn, com um rendimento 

de aproximadamente 40% de EMF e 20% de HMF após 10 h de reação a 125 °C. Os 

resultados também foram comparáveis aos reportados no mesmo trabalho para a mistura 

de H-USY e Amberlyst-70 (detalhados previamente na sessão de zeólitas puras), porém 

com a vantagem de ser realizado em apenas uma etapa e com tempo de reação 

ligeiramente inferior (10 contra 11 h).  

Em relação a quantidade inicial de reagente, os autores verificaram que a 

atividade do catalisador foi mantida o aumento da concentração inicial de 3,7 para 7,1% 

(m/m) (0,15 e 0,30 g, respectivamente). Além disso, a redução da quantidade de 

catalisador levou a uma pequena redução no rendimento (2%), de forma que as 

condições otimizadas foram determinadas em 30 g de glicose, 75 mg de catalisador e 5 

mL de etanol, na temperatura de 125 °C. 

3.3.3 Valorização de furfural, HMF e seus derivados 

Utilizando a zeólita hierárquica formada em trabalho anterior (NANDIWALE et 

al., 2014), o mesmo grupo compararou o desempenho da zeólita H-ZSM-5 (30) 

hierarquicamente estruturada ao das zeólitas USY (15), H-Beta (9) e H-ZSM-5 (37) na 

conversão de álcool furfurílico em levulinato de etila. Os rendimentos da reação de 

etanólise indicaram que a zeólita hierárquica apresentou a maior atividade quando 

comparada as outras zeólitas utilizadas, inclusive a zeólita mãe H-ZSM-5 (37). Esta 

melhora na atividade catalítica está relacionada ao aumento da acidez total do 

catalisador e também a formação dos mesoporos, que aumenta a acessibilidade aos 

sítios ativos.   
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A influência do meio reacional também foi estudada pelos autores, que 

observaram que o aumento na proporção de etanol diminui a seletividade de EL, o que 

pode ser explicado pela concorrência entre o etóxi-metil furano (intermediário da 

reação, identificado por HPLC) e o etanol pela adsorção nos sítios ácidos, de forma que 

o aumento da concentração de etanol diminui a disponibilidade de sítios ácidos para a 

reação, indicando que o EL pode ser obtido a partir de soluções mais concentradas. Nas 

condições otimizadas, um rendimento de 73% para o EL e de 26% para etóxi-metil 

furano foram alcançados (NANDIWALE; PANDE; BOKADE, 2015). 

Já no estudo de Chithra et. al. (2020), os autores realizaram a síntese de zeólitas 

mesoporosas utilizando métodos pré e pós-síntese e avaliaram a atividade catalítica dos 

materiais formados para a conversão de HMF em levulinato de etila (EL) numa solução 

contendo etanol e n-hexano. Os produtos obtidos nesta reação foram o EMF e o EL, e a 

zeólita H-ZSM-5 microporosa apresentou seletividade de 92% para o EMF, 

possivelmente devido ao grande volume da molécula quando comparada aos poros do 

material, o que impede a difusão nos canais e dificulta o acesso aos sítios ácidos, 

levando a uma baixa seletividade ao EL.  

Por sua vez, a DZSM-5 (obtido pela dessilicação) apresentou o dobro de 

seletividade ao EL porém com conversão 20% menor de HMF, enquanto a MZSM-5 

apresentou a maior seletividade ao EL e maior conversão de HMF entre os materiais 

testados.  

A MZSM-5 foi obtida através de um método pré-síntese, utilizando o surfactante 

cloreto de dimetiloctadecil[3-(trimetóxisilipropil)]amônio como agente gerador de 

mesoporos. Segundo os autores, a diferença entre o resultado dos materiais hierárquicos 

está relacionada ao tipo de mesoporosidade, visto que a DZSM-5 apresentou apenas 

mesoporosidade intracristalina, enquanto a MZSM-5 apresentou mesoporosidade inter e 

intracristalina, de forma que os resultados sugerem que a mesoporosidade intracristalina 

é mais importante para a atividade catalítica.  

Avaliando os parâmetros de reação, os autores observaram uma tendência 

similar a reportada por Nadiwale em relação a proporção do reagente e do etanol, com a 

obtenção de um rendimento quando partindo de maiores concentrações de HMF devido 

à concorrência pelos sítios ácidos entre o intermediário e o etanol. 

Após a otimização das condições, os autores obtiveram uma conversão de HMF 

de 94% e uma seletividade de 91% ao levulinato de etila a partir da MZSM-5. O 



68 
 

solvente utilizado foi etanol e n-hexano, nas proporções 1:3, partindo de 0,085 g de 

HMF, 4,8% (m/m) de catalisador, por 12 h a 150°C. 

A partir dos resultados relatados pelos autores é possível observar que os 

materiais hierarquicamente estruturados levam ao aumento da seletividade de do 

rendimento aos produtos pretendidos quando comparados aos materiais microporosos 

de origem. O aprimoramento das características da zeólita é responsável direto por estes 

resultados, visto que a formação dos mesoporos diminui a ocorrência de reações 

laterais, enquanto a acidez de Lewis permite maior aplicabilidade da zeólita nas diversas 

etapas de valorização.  

Apesar da menor quantidade de estudos relacionados a este tipo de material, eles 

apresentam grande potencial para aplicação industrial, porém, mais estudos são 

necessários para aprimorar o processo e torna-lo mais rentável, de forma que o produto 

possa competir com os produtos oriundos do petróleo.  Os resultados obtidos a para as 

zeólitas hierárquicas estão descritas na Tabela 5 e sintetizam as condições utilizadas, o 

material de partida e o rendimento obtido por cada autor.  

Tabela 5: Tratamentos e resultados obtidos utilizando zeólitas hierárquicas por 

cada autor. DS = dessilicação, DA = Desaluminação, Cal = calcinação, ST = tratamento 

com vapor, MD = modelagem. 

Zeólita Tratamento Reagente de partida  
Condições de 

reação  

Rendimento 

(%) 
Referência 

H-ZSM-5 

(37) 
DS  

0,25 g de celulose,  

0,50 g de catalisador, 

10 mL de água  

190 °C, 

4 h 
46% de HMF 

Nandiwale, 

2014 

H-ZSM-5 

(20) 
DS  

0,20 g de celobiose, 

 0,10 g de catalisador,  

20 mL de água ou 

metanol  

150 °C, 

4 h, 

3 MPa de N2 

73% de metil 

glocosídeo (em 

água), 

95% de metil 

glicosídeo (em 

metanol) 

Xue, 2016 

H-USY  DA  

0,15 g de 

hemicelulose, 

0,3 g de catalisador, 

30 mL de água 

140 °C, 

6 h, 

1 MPa de N2 

67,7% de 

açúcares 

reduzidos totais 

Zhou, 2013 

Beta (15) Cal ou ST 

0,67 mmol de glicose, 

 100 mg do 

catalisador, 

 4,5 mL de água, 

 0,5 mL de DMSO, 

 15 mL de THF  

180 °C, 

3h 
43% de HMF Otomo, 2014  
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Beta (15) Cal 

0,67 mmol de 

substrato, 

 4,5 mL de água, 

 0,5 mL de DMSO, 

 15 mL de THF  

180-200 °C, 

4h (xilose), 

2 h (amido) 

72% de furfural 

(a partir da 

xilose) 

44% de HMF 

(a partir do 

amido) 

Otomo, 2015 

H-Y (30) DS  

9 g de xilose, 

0,5 g de catalisador 

30 mL de água  

170°C, 

3h, 

1,5 MPa de N2 

30,4% de ácido 

levulínico, 

28,5% de 

furfural 

Chamnankid, 

2014 

ZSM-5 

(50) 

Beta (25) 

USY (60) 

DS  

600 mg de frutose, 

80 mg de catalisador, 

60 mL de água  

130°C, 

10 h  
  Rac, 2014 

H-Beta 

(12,5) 
DA  

30 g de glicose,  

75 mg de catalisador, 

5 mL de etanol 

125°C, 

10 h 

40% de EMF, 

20% de HMF 
Li, 2016 

H-ZSM-5 

(37)  
DS 

Etanol:álcool 

furfurílico (6:1),  

30% (m/m) de 

catalisador em relação 

ao FA 

140°C, 

4 h  

73% de EL, 

26% de etóxi-

metil furano 

Nandiwale, 

2015  

ZSM-5 MD 

etanol:n-hexano (1:3),  

0,085 g de HMF, 

4,8% (m/m) de cat  

150°C, 

12 h  
94,2% de HMF 

Chithra, 

2020  

 

3.3.4 Zeólitas hierárquicas modificadas com metal 

Na literatura, alguns autores já exploraram a síntese de materiais contendo 

estrutura hierárquica modificados com centros metálicos não só nas etapas das reações 

de valorização, como também na realização de reações dominó. Xiang (2017) e 

colaboradores realizaram a síntese de catalisadores baseados em níquel e zeólitas 

hierárquicas para a conversão direta de celulose em ácido levulínico. Dentre os 

resultados apresentados, a zeólita que demonstrou maior eficiência foi a Ni-HMETS-10, 

uma zeólita do tipo ETS-10, preparada a partir de um método pré-síntese para a 

formação de um material hierarquicamente estruturado contendo microporos e 

mesoporos. Aqui vale ressaltar que a zeólita ETS-10 é um titanossilicato, onde sua 

estrutura é formada como tetraedros de SiO4 compartilhados pelos vértices com 

tetraedros de TiO6 (ANDERSON et al., 1994). 

  A reação foi realizada utilizando 1,0 g de celulose microcristalina, 0,5 g do 

catalisador e 100 mL de água aquecida em ultrassom a 50 °C durante 30 min. Estes 

componentes foram misturados, adicionados a um reator de aço inoxidável e agitados 
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por 10 min em temperatura ambiente. Em seguida, fez se a adição de 6MPa de H2 e o 

sistema foi mantido a 200°C durante 6 h. 

Após a reação, para o catalisador Ni-HMETS-10, foi observada a conversão de 

celulose em 100% e um rendimento de 91% para o ácido levulínico, muito superior aos 

valores para o material de referência (ETS-10), que apresentou uma conversão de 

celulose de 23% e nenhuma formação de ácido levulínico, tendo formado apenas 

açúcares diversos e uma baixa quantidade de HMF (1,2%). 

Dentre os materiais estudados, pôde-se observar uma tendência, onde os 

materiais de maior acidez apresentaram maior atividade catalítica para a conversão da 

celulose. Também foi possível verificar que a presença de mesoporos teve influência 

direta para a melhora na performance dos catalisadores. 

A hidrogenação da celulose também foi feita por Wang et. al. (2015), utilizando 

rutênio suportado na zeólita hierárquica H-ZSM-5. A formação dos mesoporos auxiliou 

na dispersão do metal no suporte e também levou ao aumento da atividade catalítica na 

reação de hidrólise facilitando a difusão de moléculas maiores e o acesso aos sítios 

ácidos e metálicos. Como resultado, um rendimento de 39% de hexitóis, seis vezes 

maior que o da zeólita sem tratamento e um aumento na seletividade para hexitóis de 11 

para 62% foram obtidos.  

Já na reação de isomerização da glicose, um bom rendimento foi alcançado por 

Ren (2015) e colaboradores, que sintetizaram uma zeólita hierárquica do tipo MFI 

contendo Sn e verificaram que o material formado possuía atividade catalítica superior 

aos materiais previamente reportados. A zeólita contendo Sn, “self-pillared pentasil” 

(Sn-SPP) apresentou rendimento de 65% para a frutose com uma conversão de glicose 

de 85% utilizando etanol como solvente para a primeira etapa.  

 Também partindo da glicose, Bai e colaboradores realizaram a síntese de EMF, 

a partir de um catalisador sintetizado pelo grupo, onde a cristalização hidrotérmica foi 

utilizada para a formação de zeólitas hierárquicas lamelares do tipo MFI contendo sítios 

ácidos de Lewis (vindos do Sn e do Al) e sítios ácidos de Brønsted (do Al-O(H)-Si). Os 

autores observaram que a presença de mesoporos no material favoreceu a conversão, 

permitindo que a glicose acessasse os sítios ácidos presentes no interior da zeólita, além 

disso, também foi observado que maiores quantidades de Al favoreceram a formação do 

produto devido ao aumento da quantidade de sítios ácidos de Brønsted.  

Por sua vez, o grupo de pesquisa de Song (2017) e colaboradores propôs a 

síntese de um material multifuncional, a partir da desaluminação, desilicação e 
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incorporação de zircônio na estrutura da zeólita Beta. A atividade do catalizador 

formado foi avaliada na reação em cascata do furfural para a formação da GVL 

utilizando 2-propanol como fonte de hidrogênio. Após os tratamentos, o catalizador 

formado que apresentou melhor atividade catalítica possui razão Si/Al = 100 e razão 

Si/Zr = 77 e um rendimento de GVL de 95% foi obtido nas condições ótimas de reação. 

Comparando os resultados do material formado com outros catalisadores 

sólidos, os autores verificaram utilizando a H-Beta, o produto majoritário obtido foi o 

LA, indicando que os sítios ácidos de Lewis presentes na zeólita não são fortes o 

suficiente para catalisar a hidrogenação de LA a GVL.  

Devido a necessidade de sítios ácidos de Brønsted e de Lewis para a reação 

dominó, os autores verificaram que a razão ótima de acidez de Brønsted/Lewis para o 

material contendo Zr é de aproximadamente 0,5, o que corresponde à razão Si/Al e 

Si/Zr descritas acima. Assim como no trabalho de Lima et. al. (2016), a adição de 5% de 

água ao meio reacional favoreceu a hidrólise de FA a LA, levando ao aumento do 

rendimento da reação, enquanto a adição de maiores volumes levou a uma queda no 

rendimento. 

Finalmente, um exemplo para a reação de oxidação do HMF foi apresentado por 

Saxena (2020) e colaboradores, que investigaram a utilização de zeólitas como cápsulas 

para nanopartículas de metais nobres como ouro, platina e paládio e alcançaram 

rendimentos superiores quando comparados às nanopartículas isoladas. Todos os 

materiais sintetizados apresentaram alto rendimento (acima de 88%) e boa 

reciclabilidade. O aumento da quantidade de ouro no catalisador favoreceu a conversão 

e o rendimento. O material de ouro baseado na zeólita ZSM-5 apresentou o maior 

rendimento de FDCA (99%) com conversão completa de HMF.  

Os autores indicam que o catalisador formado apresenta diversas características 

que favorecem a eficiência, entre elas a hidrofobicidade conferida pela zeólita, que 

adsorve o HMF e impede a reação de decomposição e a formação de subprodutos. A 

mesoporosidade do material também a permite o acesso dos reagentes aos sítios ativos e 

o encapsulamento do material evita a desativação do catalisador por aglomeração. Estes 

resultados foram obtidos a 60 °C e 0,3 MPa de O2 após 6 h de reação.  

Apesar dos poucos estudos utilizando zeólitas hierárquicas modificados com 

metais, os resultados obtidos são extremamente promissores, já que une as vantagens 

conferidas pelos mesoporos com a criação de sítios de Lewis mais fortes de acordo com 

o metal utilizado.  Por outro lado, a desvantagem relacionada ao custo de produção do 
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material pode ser um empecilho, visto que são necessários dois tratamentos diferentes, 

um para a hierarquização do material e outro para a inserção dos centros metálicos. 

4. Conclusão 

A partir dos trabalhos apresentados nesta revisão, pontos importantes podem ser 

destacados sobre zeólitas e sua utilização em reações dominó para a valorização da 

biomassa. A influência da estrutura da zeólita, da hidrofilicidade, dos tipos de sítios 

ativos e da força destes sítios devem ser levadas em consideração.  

Zeólitas possuem sítios ácidos de Brønsted em sua estrutura, que podem atuar 

nas etapas de despolimerização da celulose e da hemicelulose, bem como em reações de 

desidratação e reidratação. Por sua vez, os sítios ácidos de Lewis atuam tanto na 

isomerização da glicose à frutose e como nas etapas de redução Meerwein-Ponndorf-

Verley, que permite a formação dos produtos de valorização sem a utilização de fontes 

externas de hidrogênio. Como relatado por Song (2017) sítios ácidos fortes de Lewis 

são necessários para a conversão de LA a GVL, de forma que os catalisadores bimodais 

apresentam boa eficiência nesta conversão. Além disso, a acidez de Lewis também é de 

grande importância para as etapas de oxidação do HMF ao FDCA.  

De forma geral, a utilização de zeólitas como catalisador em reações dominó 

apresenta como vantagem a uso de materiais de baixo custo, facilmente recuperáveis e 

com boa durabilidade para a obtenção de moléculas de alto valor agregado, através de 

um processo com baixa geração de rejeito, sendo ambientalmente amigável. Por outro 

lado, estes processos ainda necessitam de otimização, como o aumento da concentração 

inicial de biomassa, para a adequação do processo a plantas industriais.  

A utilização de zeólitas puras apresenta maior eficiência nas etapas iniciais da 

valorização como na formação de glicose, frutose, HMF e furfural, onde a acidez de 

Brønsted rege o avanço das reações, e assim a utilização de um material que não 

necessita de tratamentos prévios pode ser mais viável economicamente. Apesar disso, 

estes materiais apresentam baixos rendimentos para a produção de ácido levulínico e 

GVL devido à ausência de acidez de Lewis.  

Esta ausência pode ser suprida tanto pela utilização de zeólitas hierárquicas 

como pela inserção de centros metálicos no material. Os metais suportados em zeólita 

representam boa parte dos trabalhos disponíveis em literatura, visto que os fortes sítios 
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ácidos formados apresentam considerável eficiência na etapa de redução de LA a GVL. 

Apesar disso, o uso de metais nobres ou tóxicos diminui a viabilidade industrial destes 

processos devido ao alto custo dos materiais e do tratamento do rejeito.    

Por sua vez, a hierarquização das zeólitas confere propriedades vantajosas para a 

realização das reações dominó e para a criação de processo produtivo ambientalmente 

amigável. Devido aos mesoporos formados na estrutura, os problemas difusionais são 

mitigados, visto que as moléculas mais volumosas possuem maior liberdade no interior 

do material, e os sítios catalíticos se tornam mais acessíveis. Estes fatores favorecem a 

seletividade da reação, diminuindo assim a formação de produtos de polimerização e 

aumentando a durabilidade do catalisador. As diferentes técnicas de hierarquização 

apresentam suas vantagens e desvantagens, como no caso da utilização de métodos pré-

síntese para a formação de mesoporos, que leva a formação de mesoporos uniformes ao 

longo da estrutura do material, porém possui maior custo, devido aos templates ou 

moldes utilizados para a formação dos poros. Por outro lado, os métodos pós-síntese são 

simples e menos custosos, porém não há uniformidade nos poros formados, além do 

risco de perda da cristalinidade da estrutura zeolítica pela retirada de átomos T (Si ou 

Al).    

Comentários a parte podem ser feitos sobre as reações de oxidação de HMF ao 

FDCA. Apesar de alguns trabalhos apresentarem rendimento satisfatório, os relatos na 

literatura sobre a utilização de zeólitas nesta reação são pouco numerosos. Isto pode 

estar relacionado as etapas da reação de formação do FDCA, que são catalisadas apenas 

por sítios ácidos de Lewis, de forma que, apesar da seletividade conferida pela estrutura 

do material, a acidez de Brønsted das zeólitas não influencia diretamente na obtenção do 

FDCA, e assim, outros suportes com características mais apropriadas podem ser 

desejáveis.  Apesar disso, deve-se destacar que a utilização de zeólitas pode ser 

favorável para a obtenção de FDCA diretamente da celulose, pois nas etapas de 

despolimerização e de hidrólise os sítios de Brønsted apresentam grande importância. 

Em suma, a partir dos trabalhos aqui descritos, é possível identificar diversas 

vantagens e desvantagens que envolvem a utilização de cada forma da zeólita e quais 

características se adequam mais a cada reação. Porém, apesar de possuírem menos 

trabalhos na literatura, as zeólitas hierárquicas possuem grande potencial para a 

utilização em escala industrial, já que são menos custosas e englobam características 

vantajosas, como fácil recuperação, considerável resistência à formação de coque e 
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seletividade a determinados produtos. Além disso, zeólitas hierarquicamente 

estruturadas se adequam satisfatoriamente a formação de rotas sintéticas mais verdes, 

devido à baixa formação de rejeito nas reações em cascata onde este material pode ser 

utilizado. 
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