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RESUMO 

 
 

Com o objetivo de converter o glicerol proveniente da produção de biodiesel em 

propanodióis através da reação de hidrogenólise, catalisadores de rutênio e cobre 

suportados em zeólitas HZSM-5 foram preparados para serem utilizados em reação. Duas 

zeólitas HZSM-5 foram empregadas como suporte, uma com razão molar sílica/alumina 

igual a 80 e a outra, com razão 23. O rutênio foi incorporado no suporte por impregnação 

ao ponto úmido e o cobre foi adicionado por troca iônica, sendo os catalisadores 

monometálicos preparados com teor 2,5% (m/m), e os catalisadores bimetálicos Ru-Cu 

com teor de 2,5% (m/m) para cada metal. As análises de fisissorção demonstraram alta 

área específica para os sólidos com valores em torno de 400 m2/g, o que permitiu a 

incorporação dos metais como nanopartículas indetectáveis por DRX. Os catalisadores 

monometálicos de Ru apresentam espécies Ru0 após redução e espécies RuO2 devido à 

passivação, evidenciadas pela análise de XPS. Os catalisadores de cobre apresentam 

espécies Cu0 e Cu+ verificadas por XPS e DRIFTS após a redução e passivação, espécies 

Cu2+ não foram identificadas. Quanto aos catalisadores bimetálicos, verificou-se que o 

rutênio, adicionado por impregnação após a troca iônica com cobre, provocou um efeito 

de recobrimento das nanopartículas de cobre pelo rutênio. A análise de XPS mostrou 

incremento na razão Ru/Cu superficial para ambos os catalisadores bimetálicos, e nenhum 

efeito eletrônico entre os metais foi detectado indicando que a interação entre o Ru e o 

Cu consiste na diluição do rutênio pelo cobre. As análises de quimissorção mostraram 

aumento na adsorção de CO nos catalisadores bimetálicos devido à capacidade conjunta 

do Ru e Cu+ de adsorver CO, porém as espécies adsorvidas são termicamente instáveis 

comparadas com a adsorção nos catalisadores monometálicos como evidenciado pelo 

DRIFTS. Os catalisadores de Ru foram os mais ativos, no entanto, produtos de 

degradação como etilenoglicol apresentaram alta seletividade. Os catalisadores de cobre 

se mostraram ativos com boa seletividade a propanodióis devido ao efeito conjunto das 

espécies Cu0 e Cu+. O recobrimento do Cu pelo Ru nos bimetálicos afetou a atividade e 

o TOF da reação, no entanto a seletividade para propanodióis se mostrou a mais alta para 

toda a série de catalisadores bimetálicos. 

 

 

Palavras-chave: glicerol; hidrogenólise; rutênio; cobre; zeólita; HZSM-5; 

propilenoglicol; 1,3 – propanodiol. 



7 
 

ABSTRACT 

 
 

With the objective of converting glycerol from biodiesel production into 

propanediols through the hydrogenolysis reaction, zeolites HZSM-5 supported catalysts 

were prepared using ruthenium and copper in order to be used in reaction. Two zeolites 

were used as supports, one with a SiO2/Al2O3 molar ratio of 80 and another with a ratio 

of 23. Ruthenium was incorporated into the support by the impregnation method, the 

copper was added by ionic exchange. Monometallic catalysts were prepared with 2,5% 

(m/m) metal loading and bimetallic catalysts with 2,5% (m/m) loading for each metal. 

The physisorption analysis showed high specific area for the solids with values in the 

range of 400 m2/g, that enabled the metals to be incorporated as nanoparticles 

undetectable by XRD. The Ru monometallic catalysts show Ru0 species after reduction 

and RuO2 species duo passivation, as evidenced by XPS analysis. The copper catalysts 

showed Cu0 and Cu+ species verified by XPS and DRIFTS after reduction and 

passivation, Cu2+ species were not found. As for the bimetallic catalysts, it was showed 

that the Ru, added by impregnation at the ionic exchanged copper zeolite, has caused a 

covering effect in the copper nanoparticles. The XPS analysis showed increased Ru/Cu 

ratio at the surface for both bimetallic catalysts, furthermore no eletronic effects between 

the two metals were observed indicating that the interaction between Ru and Cu consists 

in Ru diluting Cu. The chemisorption analysis show increase in CO adsorption for the 

bimetallic catalysts duo to the joint adsorptive capacity of Ru and Cu+, although the 

species adsorbed are termically unstable compared to the monometallic adsorption, as 

shown by DRIFTS analysis. The activity of Ru catalysts was the highest, but degradation 

products such as ethyleneglicol presented high selectivity. The copper catalysts showed 

moderate activity with good selectivity towards propanediols duo to the joint effect from 

the Cu0 and Cu+ interaction. The Ru covering of Cu in the bimetallic catalysts has affected 

both the activity as well as the reaction’s TOF, even though the selectivity towards 

propanediols were the highest among the whole catalyst series. 

 

 

 

 

 

Keywords: glycerol; hydrogenolysis; ruthenium; copper; zeolite; HZSM-5; 

propileglycol; 1,3 – propanediol. 
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1 INTRODUÇÃO 

A revolução industrial e energética ocorrida no final do século XVIII provocou a 

maior mudança na sociedade humana desde o descobrimento do fogo. O mundo saiu de 

um jogo de soma zero e entrou em um ritmo de crescimento exponencial de produção, 

geração de alimento e populacional. Para alimentar esse crescimento, os combustíveis 

fósseis foram os melhores candidatos por seu alto teor de energia química concentrada e 

sua abundância em várias regiões do planeta. A queima de carvão e petróleo causa a 

liberação de gases como o CO2 que, devido ao excesso sem precedentes na história 

humana de seu lançamento na atmosfera, vem causando mudanças climáticas com 

potenciais catastróficos para a Terra (HELD; SODEN, 2006) (MANABE; 

WETHERALD, 1967) (ALVES, 2014). 

Em virtude das preocupações com gases do efeito estufa, esgotamento de 

combustíveis fósseis e instabilidades político-econômicas, as nações buscam matrizes 

energéticas alternativas na forma de energia sustentável (BASTOS DE REZENDE; 

MÁRCIA DUARTE PASA, 2017) (URQUIAGA et al., 2005). No ano de 2019, o 

aumento no consumo de energia renovável superou o recorde em termos de output 

energético (3,2 EJ) e atingiu a marca de 5% em contribuição energética mundial, sendo 

responsável por suprir 40% das novas demandas energéticas surgidas desde o ano anterior 

(BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY, 2019). 

Dentre as fontes de energia renováveis, encontram-se os biocombustíveis como o 

bioetanol e o biodiesel. Tais combustíveis são obtidos de matéria orgânica e espera-se 

que a liberação de gases do efeito estufa seja compensada pela reabsorção desses gases 

pela própria matéria-prima dos biocombustíveis. No Brasil, o etanol é produzido pela 

fermentação da cana de açúcar e o biodiesel pela transesterificação do óleo de soja 

(TÁVORA, 2011) (ANP, 2019). O Brasil é um líder mundial na produção de 

biocombustíveis, sendo também um dos maiores consumidores. O Brasil foi um dos 

maiores responsáveis pelo aumento de 3% na produção mundial de biocombustíveis no 

período de 2018 a 2019 e no aumento de 6% no consumo. A produção brasileira consiste 

principalmente de etanol com uma larga parcela de biodiesel e abastece principalmente o 

continente americano. Países como a Indonésia possuem uma produção mais focada no 

biodiesel e abastecem a Europa e Ásia. As Figuras 1.1 e 1.2 apresentam dados da 

produção e consumo de biocombustíveis no mundo (BP STATISTICAL REVIEW OF 

WORLD ENERGY, 2019). 
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Figura 1.1 – Produção de biocombustíveis por região (em milhar de barril de 

óleo equivalente) 

 

 
Fonte: BP Statistical Review of World, 2019. 

 

 
Figura 1.2 – Consumo de biocombustíveis por região (em milhar de barril de 

óleo equivalente) 
 

 
Fonte: BP Statistical Review of World, 2019. 

 

 
O aumento na produção brasileira de biodiesel vem acompanhado de um aumento 

na produção de glicerol, como mostram dados anuais compilados pela Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Como abordado em maior detalhe no 

próximo capítulo, o processo de produção do biodiesel gera o glicerol como coproduto 
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da transesterificação de triglicerídeos (CIRIMINNA et al., 2014). Em 2019, a produção 

brasileira de biodiesel atingiu a marca de cerca de 5,9 milhões de metros cúbicos de 

biodiesel, o que provocou a produção de cerca de 500 mil m3 de glicerina (ANP, 2019). 

Tal aumento na oferta de glicerina gera impactos econômicos e ambientais com os quais 

se devem lidar para a valorização do processo produtivo do biodiesel, bem como evitar a 

criação de uma fonte potencial de poluição. Ao ser purificada, a glicerina irá render o 

glicerol puro. 

O objetivo deste trabalho foi preparar catalisadores para converter o glicerol 

excedente no mercado em produtos de maior valor agregado por uma rota de conversão 

química, neste caso a hidrogenólise. O estudo envolve a síntese dos catalisadores, 

caracterização dos materiais por técnicas de análise para se elucidar suas propriedades e 

avaliar seu desempenho na conversão do glicerol. A utilização das fases metálicas rutênio 

e cobre foi motivada por bons resultados do grupo de pesquisa RECAT (SOARES et al., 

2016b) (SALAZAR et al., 2014). O uso do suporte HZSM-5 tem por objetivo capitalizar 

sobre os sítios de acidez de Bronsted, uma vez que são reportados como benéficos no 

mecanismo de desidratação-hidrogenação (SOARES et al., 2016b) (ARAÚJO, 2018) 

(SALGADO, 2021). 

O Capítulo 2 irá abordar as características e propriedades dos catalisadores 

baseados em Ru e Cu em mais detalhes. Em geral, os catalisadores de Ru são altamente 

ativos na conversão do glicerol, porém com alta tendência a romper ligações C-C e gerar 

produtos de degradação. Já catalisadores baseados em Cu possuem alta seletividade à 

quebra de ligações C-O. No entanto é necessário um teor muito alto de cobre para se obter 

uma conversão moderada. O objetivo de empregar os dois metais visa somar as vantagens 

e eliminar os pontos fracos. 
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2 REVISÃO BILIOGRÁFICA 

 
2.1 Aspectos Gerais 

O glicerol (propano-1,2,3-triol na nomenclatura IUPAC) é, atualmente, um dos 

maiores insumos do mercado, com potencial de tornar-se uma das principais plataformas 

químicas do futuro. Inicialmente, obtido apenas como coproduto dos processos de 

fabricação de sabão e de diversos oleoquímicos, o glicerol de extrema pureza representava 

uma importante parcela de valorização em tais processos, resultado da oferta limitada e 

alta demanda. Encontrando usos na indústria de cosméticos, de tabaco, alimentícia, 

farmacêutica e agropecuária (chamados usos tradicionais), os preços do glicerol 

chegaram a atingir valores de US$2500-4000 por tonelada. Também usado como matéria- 

prima para a manufatura de nitroglicerina, pólvora sem fumaça, resinas alquídicas e 

polióis/poliéteres, a demanda por glicerol impulsionou a construção de plantas para sua 

síntese por via petroquímica, o processo empregava ou a oxidação ou a cloração de 

propileno (BAGNATO et al., 2017; CIRIMINNA et al., 2014; PAGLIARO, 2008). 

A partir de 2003, a dinâmica no mercado mundial de glicerol foi abruptamente 

perturbada pelo aumento na produção de biodiesel impulsionada por políticas de 

incentivo a combustíveis renováveis (KOTRBA, R., 2014). Isso gerou um superávit na 

oferta de glicerol, que é um coproduto na produção de biodiesel como mostrado na Figura 

2.1, de modo que o mercado consumidor tradicional não mais era capaz de absorver a 

crescente oferta de matéria-prima, com isso o valor comercial do glicerol despencou e ele 

passou a ser percebido como um rejeito industrial sem valor (CIRIMINNA et al., 2014). 

 
Figura 2.1 – Transesterificação de triglicerídeos para produção de biodiesel 

 

 
 

 
Fonte: Adaptado de Ciriminna et al., 2014. 
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O excesso de glicerol nas biorefinarias gera um imediato impacto econômico na 

cadeia produtiva de biodiesel, sem um amplo mercado consumidor, muitas vezes, não é 

viável a purificação do glicerol para a venda. Principalmente contaminado pelo metanol 

(uma substância tóxica) não convertido na transesterificação, os produtores de biodiesel 

são obrigados a pagar para retirar o glicerol de suas plantas e por vezes queimá-lo, 

efetivamente atribuindo valor negativo a ele (GHOLAMI et al., 2014; KOUTINAS et al., 

2007a). 

Avaliações técnico-econômicas sugerem uma relação linear e inversamente 

proporcional entre o valor de mercado do glicerol e o custo de produção do biodiesel, 

como mostrado na Figura 2.2. Os resultados de simulação sugerem que a venda do 

glicerol pelas biorefinarias poderia diminuir os custos de produção em até 6% (HAAS et 

al., 2006). Por essas razões econômicas e ambientais, busca-se encontrar novos meios 

para se aproveitar o excedente de glicerol. Algumas soluções estudadas envolvem a 

reforma em fase aquosa para produção de hidrogênio e alcanos, rotas de conversão 

química em intermediários industriais de maior valor agregado, bioconversão, aplicação 

em células combustíveis, tratamento de água, entre outros (ANITHA et al., 2016; 

KOUTINAS et al., 2007b). 

 
Figura 2.2 – Relação entre o valor do glicerol e o custo de produção do biodiesel 

 

 

Fonte: Adaptado de Haas et al., 2006. 

Várias novas patentes visando o aproveitamento do glicerol surgiram desde o 

florescimento da produção de biodiesel (GUERRERO-PEREZ et al., 2010). Atualmente, 

essa é uma intensa área de pesquisa e o desafio é desenvolver sistemas catalíticos para 

processos de conversão com alta seletividade. As três hidroxilas presentes no glicerol 

conferem à altamente funcionalizada molécula possibilidade para transformação em 

diversos químicos de alto valor agregado, superando até mesmo rotas de conversão a 
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partir de alcanos petroquímicos no quesito variedade dos produtos finais que se podem 

obter (BRANDNER et al., 2009). 

Dentre os trabalhos buscando otimizar catalisadores para rotas reacionais de 

aproveitamento do glicerol, pode-se destacar estudos nas áreas de oxidação seletiva, 

desidratação, hidrogenólise, eterificação, transesterificação, aminação e fermentação 

(ANITHA et al., 2016). Através da oxidação seletiva, por exemplo, pode-se produzir 

dihidroxiacetona usando catalisadores de platina de uma forma ecologicamente amigável 

(BRANDNER et al., 2009; KIMURA et al., 1993). Estudos buscam empregar reações de 

eterificação, esterificação, acetilação e transesterificação para obter derivados altamente 

oxigenados a partir do glicerol para serem usados como aditivos combustíveis, 

efetivamente melhorando a performance de gasolina obtida por craqueamento catalítico 

e diesel (HERNÁNDEZ et al., 2012; KIATKITTIPONG et al., 2010). 

Algumas outras das diversas substâncias de grande interesse comercial que podem 

ser obtidas a partir do glicerol são: epicloridrina, propilenoglicol (1,2-propanodiol), 

1,3- propanodiol, acroleína, ácido glicérico, ácido fórmico, carbonato de glicerol e 

metanol. A hidrogenólise catalítica, tema desta dissertação, objetiva a produção de 

propilenoglicol e 1,3-propanodiol com alto rendimento e taxa reacional. O 

propilenoglicol pode ser usado na produção de resinas poliésteres, como aditivo em 

cosméticos e fármacos, como anticongelante, solvente, entre outros. Ele tem sido 

considerado um substituto superior ao etilenoglicol devido à sua baixa toxicidade para 

humanos e animais (MARINAS et al., 2015). O 1,3-propanodiol encontra aplicação na 

indústria polimérica, sendo usado como monômero em policondensações para formar 

poliésteres, poliéteres e poliuretanos. Um dos grandes exemplos da utilização do 

1,3- propanodiol é o politereftalato de trimetileno (PTT) que consiste em um poliéster 

biodegradável produzido comercialmente pela Shell e DuPont (BOZELL; PETERSEN, 

2010). 

Outros coprodutos obtidos pela rota da hidrogenólise incluem etilenoglicol, 

1- propanol, 2-propanol, etanol, metanol, ácido acético, acetona e hidrocarbonetos leves 

com até 3 carbonos. O objetivo dos muitos estudos (incluindo este) nesta rota é aumentar 

a seletividade para o propilenoglicol e 1,3-PDO, mantendo altas conversões e taxas 

reacionais para favorecer a aplicabilidade da hidrogenólise do glicerol em processos 

industriais de larga escala. 
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2.2 Hidrogenólise do Glicerol 

A reação de hidrogenólise do glicerol é um sistema de reações múltiplas que 

envolve a clivagem das ligações C-C e C-O da molécula, seguida da hidrogenação das 

partes resultantes. A quebra das ligações C-C gera produtos como etilenoglicol, metanol, 

etanol, metano e etano, ao passo que a quebra das ligações C-O gera produtos como 1- 

propanol, 2-propanol, propilenoglicol, 1,3-PDO e propano. Propanóis e etilenoglicol não 

têm sido escolhidos como os principais produtos obtidos devido a seus relativos baixos 

valores de mercado e baixa eficiência atômica, isto é, a formação dos propanóis consome 

duas moléculas de hidrogênio e a molécula de etilenoglicol aproveita apenas dois dos três 

carbonos do glicerol (NAKAGAWA; TOMISHIGE, 2011). 

Vários aspectos desta reação vêm sendo estudados para a otimização dos 

resultados, sendo o sistema catalítico o grande foco dos trabalhos. Outros parâmetros no 

entanto devem ser levados em consideração tais como: o solvente utilizado, a fonte de 

hidrogênio reagente, o tipo de reator, o processo de alimentação dos reagentes, 

temperatura, pressão e tempo de residência (WANG et al., 2015d). 

Rode et al. (2010) estudaram as condições reacionais para a hidrogenólise do 

glicerol sobre catalisadores de Cu-Cr em condições de operação batelada e contínua para 

a comparação entre as duas. Os objetivos dos autores consistiam em otimizar as condições 

para ambos os processos e avaliar a distribuição de produtos obtida em cada um, além do 

tempo de vida do catalisador para se determinar qual processo ofereceria maior 

rendimento. Usando o catalisador que apresentou melhor performance na conversão do 

glicerol e seletividade para o propilenoglicol os autores encontraram maior conversão na 

operação contínua (65%) do que na batelada (34%), sendo o tempo espacial na operação 

contínua menor do que o tempo da batelada, além disso a seletividade em relação ao 

propilenoglicol também aumentou (90% para a contínua e 84% para a batelada). Os 

autores atribuíram a melhor conversão da operação contínua à ativação in situ do 

catalisador com fluxo contínuo de hidrogênio. A melhoria na seletividade foi atribuída ao 

menor tempo de residência, o que previniu tanto a degradação do glicerol a etilenoglicol 

quanto a hidrogenólise do propilenoglicol formando 2-propanol. 

Foi verificado que, nas condições do estudo para batelada, a conversão do glicerol 

aumentou com a temperatura e com a quantidade de catalisador, ao passo que diminuiu 

com pressões muito elevadas de H2 e com a concentração de glicerol (a concentração 

ótima foi determinada como sendo 20% (m/m)). A seletividade para o propilenoglicol por 



26 
 

sua vez diminuiu com o aumento da temperatura, pressão e concentração de glicerol e 

aumentou com a carga de catalisador (até um máximo de 1 g). As demais condições 

otimizadas para a operação batelada foram de 220ºC, pressão de hidrogênio de 5,2 MPa 

e tempo de reação de 5 h, a energia de ativação para a hidrogenólise do glicerol formando 

propilenoglicol nas condições do estudo foi calculada como sendo 147,5 kJ/mol (RODE 

et al., 2010). 

No que se refere a temperatura, na maioria dos casos percebe-se que um aumento 

na temperatura gera um aumento da conversão de glicerol, enquanto que a seletividade 

para propanodióis forma uma curva do tipo vulcão com um máximo em temperaturas 

moderadas (WANG et al., 2015d). Vários resultados indicam um máximo na seletividade 

para propanodióis em temperaturas na faixa de 180-240°C, dependendo do sistema 

catalítico. Os autores em geral concordam que a diminuição da seletividade em 

temperaturas maiores é explicada pela decomposição dos propanodióis em álcoois 

menores (JIANG et al., 2009a; MARINOIU et al., 2013; MONTASSIER et al., 1988; 

PEROSA; TUNDO, 2005; WANG et al., 2015d; WU et al., 2011; ZHOU et al., 2016). 

Outro fator relevante aos resultados é a disponibilidade de hidrogênio reagente 

aos sítios ativos do catalisador, e isso está diretamente relacionado à sua fonte de origem 

no sistema reacional. Ao se empregar hidrogênio gasoso como reagente deve-se 

considerar que ele é pouco solúvel em soluções aquosas de glicerol. Desse modo, altas 

pressões são necessárias para garantir a solubilização e posterior difusão do gás aos sítios 

ativos. Alternativas a essa metodologia são processos que geram hidrogênio in situ como 

o uso de ácido fórmico, 2-propanol, etanol e metanol durante a reação como doadores 

protônicos através do processo de hidrogenação por transferência catalítica (HTC) e o 

emprego da reforma do próprio glicerol para gerar o H2 segundo a reação: C3H5(OH)3 + 

3 H2O  3 CO2 + 7 H2 (ROY et al., 2010). 

A Figura 2.3 apresenta os resultados de um estudo (GANDARIAS et al., 2013) 

avaliando a influência da pressão na hidrogenólise do glicerol em fase aquosa. Foram 

testadas diferentes condições de pressão de H2 puro como a fonte de hidrogênio molecular 

e de N2 puro usando ácido fórmico como a fonte de hidrogênio para a reação. Ao se 

utilizar o ácido fórmico como o doador de hidrogênio, este é formado diretamente sobre 

os sítios ativos do catalisador. Percebe-se que há um aumento significativo da conversão 

com a pressão de H2 puro até 3,5 MPa, após o que um incremento de 10 bar causa pouco 

efeito indicando que pressões mais elevadas não contribuiriam significativamente para 

aumentar a conversão. Já quando se usa o ácido fórmico como doador de hidrogênio, o 
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aumento na pressão usando nitrogênio puro quase não modifica a conversão, indicando 

que não há influência da pressão quando o hidrogênio é gerado in situ. Além disso, as 

conversões são próximas usando tanto H2 puro quanto ácido fórmico a 2,5 MPa, 

indicando que o ácido seria mais eficiente em reações abaixo desta pressão. 

Ao se empregar a hidrogenação por transferência catalítica, foi observado que o 

glicerol e o doador de hidrogênio competem pelos mesmos sítios do catalisador, portanto 

se faz necessário buscar um equilíbrio na oferta de hidrogênio para evitar os efeitos 

negativos da competição na geração de propilenoglicol. Além disso, o mecanismo pelo 

qual a hidrogenólise ocorre empregando a HTC é diferente dos mecanismos clássicos 

usualmente propostos, uma sugestão para o mecanismo usando 2-propanol como o doador 

é apresentada na Figura 2.4 (GANDARIAS et al., 2012). 

 
Figura 2.3 – Influência da pressão na hidrogenólise do Glicerol (usando H2 

gasoso e ácido e fórmico como fontes de hidrogênio reacional) 

 

 

Fonte: Adaptado de Gandarias et al., 2013. 

 

 
Figura 2.4 – Mecanismo proposto para hidrogenólise usando 2-propanol como 

fonte de hidrogênio 
 

 

 
Fonte: Adaptado de Gandarias et al., 2012. 
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A abordagem de gerar hidrogênio para a hidrogenólise a partir da reforma do 

glicerol também já foi documentada (ROY et al., 2010). A reforma de álcoois e açúcares 

com boa seletividade para H2 é possível a 227ºC e moléculas como sorbitol, glicerol e 

etilenoglicol oferecem alto rendimento (CORTRIGHT et al., 2002). Empregando esta 

rota, como mostrada na Figura 2.5, é possível obter propilenoglicol com seletividade de 

47% e conversão de glicerol de 50% em condições brandas e sem a adição de hidrogênio 

ao sistema (ROY et al., 2010). 

 
Figura 2.5 – Rota de conversão de hidrogenólise associada à reforma do glicerol 

 

 

 
 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Roy, Subramaniam e Chaudhari, 2010. 

 

 

O uso de diferentes solventes também é explorado para se obter melhores valores 

de conversão e seletividade na reação. Utilizando bioetanol como o solvente, Xia et al. 

alcançaram impressionantes resultados de 91% de conversão e 98,7% de seletividade para 

o propilenoglicol em catalisadores de cobre suportado promovidos com ródio. Os autores 

acreditam que a água tem uma forte adsorção aos sítios do catalisador e que por isso acaba 

competindo com o glicerol durante a reação, hipótese apoiada pelo fato de que ao se 

aumentar o teor de água na solução reacional a conversão cai progressivamente enquanto 

a seletividade se mantém estável (XIA et al., 2012). 

Baseados nos resultados relatados na literatura, Nakagawa et al. observaram que 

existe uma tendência para a   formação   de   propilenoglicol   em   detrimento   do 

1,3- propanodiol, que possui maior valor comercial, empregando catalisadores 

suportados constituídos por metais nobres, de transição ou uma combinação simples dos 
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dois (NAKAGAWA; TOMISHIGE, 2011). Estudos termodinâmicos da reação indicam 

que o propilenoglicol e os intermediários que levam a sua formação são de fato mais 

estáveis na maior parte dos casos. Considerando uma primeira etapa de desidratação, seis 

intermediários reacionais foram simulados e tiveram sua energia calculada em sistemas 

catalisados por Ni, Rh e Pd. Foi determinado que 4 intermediários favoreceriam 

propilenoglicol e 2 favoreceriam 1,3-PDO, em todos os casos os intermediários para o 

propilenoglicol apresentaram menor energia (COLL et al., 2011). 

Nos trabalhos de Marinas et al. um estudo comparando a tradicional rota 

petroquímica de obtenção do propilenoglicol com a recente proposta rota da 

hidrogenólise do glicerol avaliou qual das duas é a mais vantajosa em termos de 

sustentabilidade, assim como a real viabilidade para que a rota do glicerol substitua a 

tradicional. Os autores selecionaram parâmetros de eficiência econômica, ambiental, 

energética e de uso de terra para a avaliação, os resultados indicaram que a rota de 

hidrogenólise proposta é comparativa e competitiva com a rota petroquímica por meio de 

óxido de propileno existente. A nova rota foi apontada como mais eficiente em termos de 

uso de energia e matéria-prima embora requeira maior uso de terras para as plantações 

vegetais necessárias à produção de biodiesel. Quanto aos critérios econômicos, a 

competitividade entre as rotas dependerá das flutuações dos valores de mercado dos 

produtos bem como fatores como o rendimento e seletividade ao produto principal na rota 

de hidrogenólise. Fatores que serão fortemente influenciados, entre outras coisas, pelo 

sistema catalítico empregado. 

 

2.3 Catalisadores 

Os trabalhos encontrados na literatura que investigam o uso da catálise 

heterogênea na reação de hidrogenólise do glicerol o fazem com foco em pelo menos um 

dos seguintes grupos: uso de metais nobres suportados, uso de metais de transição 

suportados, análise da influência da acidez ou basicidade na performance de um 

catalisador metálico suportado, análise da modificação de um catalisador metálico 

suportado com um segundo metal (catalisador bimetálico), análise da modificação da 

performance de um catalisador usando diferentes métodos de síntese e adição de 

diferentes promotores, como óxidos metálicos, além do uso conjunto de resinas de troca 

iônica entre outras modificações. 

Esta seção do trabalho buscará abordar os principais avanços na área empregando 

catalisadores suportados baseados em metais nobres (com foco no rutênio), metais de 
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transição (com foco no cobre) e os efeitos causados pela acidez, dispersão metálica e área 

específica do suporte (com foco em HZSM-5) a fim de construir o contexto no qual o 

catalisador proposto neste trabalho se insere e qual seu propósito. 

 

2.3.1 Catalisadores Baseados em Metais Nobres 

Um dos primeiros trabalhos a abordar a hidrogenólise catalítica do glicerol 

pertence a Montassier et al. (1988) no qual catalisadores baseados em Ru, Ni, Rh e Ir 

foram testados em solução aquosa a 240ºC e 3 MPa de pressão de hidrogênio. Foi 

determinado que estes metais causam a ruptura tanto das ligações C-C quanto C-O. No 

caso do Ru, os autores verificaram a transformação do glicerol em hidrocarbonetos, 

principalmente o metano, além de propilenoglicol, etilenoglicol e 1-propanol significando 

uma baixa seletividade entre a quebra das ligações C-C ou C-O. Um dos primeiros 

mecanismos para a reação foi proposto por esses autores, denominado usualmente como 

desidrogenação-desidratação-hidrogenação no qual o gliceraldeído (em equilíbrio com 

seu tautômero) é intermediário reacional. 

Em outro trabalho, os mesmos autores testaram catalisadores de Ru suportados 

em carbono ativado modificado com enxofre. Primeiramente foi observado pelos autores 

que o tamanho das partículas de rutênio possui forte influência na atividade catalítica 

durante a hidrogenólise do glicerol, sendo essa influência maior quanto maiores forem as 

partículas porque, segundo os autores, partículas menores de Ru são mais facilmente 

oxidadas. A adição de enxofre aos catalisadores, por sua vez, modifica a seletividade 

eliminando quebras múltiplas de ligações C-C e C-O e favorecendo a quebra simples de 

C-O gerando propilenoglicol (80% de seletividade) quando a razão enxofre/rutênio 

superficial é de 1,0. Os autores compararam os valores de atividade e seletividade do 

catalisador modificado com sulfeto de sódio ao catalisador de Cu mássico e determinaram 

que os resultados de ambos são próximos e provavelmente seguem o mesmo mecanismo. 

O enxofre portanto desativa as múltiplas quebras favorecendo a formação de 

propilenoglicol e etilenoglicol a baixas razões S/Rus e, posteriormente, aumentando a 

seletividade somente do propilenoglicol chegando a 80% quando S/Rus = 1,0 

(MONTASSIER et al., 1991). 

Dasari et al. (2005) foram responsáveis por outro importante trabalho na área, 

testando diversos catalisadores comerciais suportados em carbono ativado em reação, os 

autores relataram baixa seletividade a propanodióis por parte dos catalisadores de rutênio 

e paládio e alta seletividade por parte de catalisadores baseados em platina e cobre, sendo 
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o catalisador de cobre modificado com óxido de cromo o que apresentou os melhores 

resultados. Os autores identificaram o intermediário reacional acetol em seus 

experimentos, isso os levou a propor um novo mecanismo para a formação do 

propilenoglicol a partir do glicerol pela rota desidratação-hidrogenação. Os autores 

também testaram efeitos da temperatura no rendimento de propilenoglicol e observaram 

que há um aumento com a temperatura. Porém, acima de 200°C, o propilenoglicol é 

convertido em álcoois menores e o rendimento cai. Por fim, avaliando a influência da 

concentração de glicerol em solução aquosa, os autores verificaram que um teor de 10- 

20% de água é o suficiente para evitar polimerização dos produtos da reação, otimizando 

a seletividade para propilenoglicol em 10-20% de teor de água em contraste com os 

valores de 70-90% encontrados na literatura (DASARI et al., 2005). 

Miyazawa et al. (2007) combinaram o catalisador Ru/C a uma resina de troca 

iônica denominada Amberlyst para a investigação da influência da acidez trazida pela 

resina aos resultados reacionais. A frequência de turnover (TOF) para formação do 

propilenoglicol foi drasticamente elevada pela presença da resina, levando os autores a 

sugerir que a acidez trazida pela Amberlyst foi integralmente responsável por catalisar a 

desidratação do glicerol a acetol, que foi posteriormente convertido ao propilenoglicol 

por ação do Ru/C. Os autores também avaliaram que os catalisadores usando carbono 

ativado de menor área específica alcançaram melhores resultados do que os com maiores 

áreas e que a seletividade diminuiu com partículas menores de Ru. Os catalisadores 

preparados usando Ru(NO)(NO3)3 tratados termicamente sob Ar apresentaram bons 

resultados após a eliminação do precursor em temperatura otimizada de 300ºC. Para 

temperaturas maiores, a agregação de partículas de Ru prejudicam a atividade 

(MIYAZAWA et al., 2007). 

Maris e Davis (2007) compararam a adição de NaOH e CaO a catalisadores de Pt 

e Ru suportados em carvão ativado e estabeleceram uma relação entre rotas catalisadas 

por metal e por base. Os resultados dos autores mostraram que a adição das bases 

aumentou a taxa da hidrogenólise em ambos os casos, porém os resultados foram mais 

acentuados para a platina. Considerando que o mecanismo seguido é o da desidrogenação- 

desidratação-hidrogenação, cuja primeira etapa é a desidrogenação do glicerol a 

gliceraldeído, os autores afirmaram que, de acordo com a literatura, a presença de base 

facilita a desidrogenação de álcoois na presença de Pt em maior grau do que na presença 

de Ru (UKISU; MIYADERA, 2004). Em pH neutro, por outro lado, o Ru se mostrou 

mais ativo com seletividade voltada ao etilenoglicol. A formação de etilenoglicol não foi 



32 
 

influenciada pela presença de base no catalisador de Ru, o que reforça que sua formação 

se dá principalmente por um mecanismo cujo catalisador é a partícula metálica. Já no caso 

da Pt, que é menos ativa na quebra da ligação C-C, a formação de etilenoglicol foi 

explicada por meio de um mecanismo proposto de retro-aldolização do gliceraldeído 

catalisado pela base (MARIS; DAVIS, 2007). 

Furikado et al. (2007) testaram metais nobres (Rh, Ru, Pd e Pt) em diversos 

suportes: carbono ativado, Al2O3 e SiO2. Todos os catalisadores baseados em Pd e Pt 

assim como todos os suportados em Al2O3 apresentaram baixa atividade para 

hidrogenólise do glicerol. No caso particular do Ru, o carbono ativado se mostrou um 

suporte mais apropriado do que os outros dois, o que está de acordo com os vários estudos 

na área utilizando o Ru/C. Tanto o Ru/C quanto o Rh/SiO2 exibiram alta atividade e, 

dentre os dois, o catalisador de Rh apresentou maior seletividade para os produtos da 

hidrogenólise como propanodióis e propanóis. Os autores realizaram análises de TPR 

para explicar por que os catalisadores suportados em Al2O3 apresentaram baixa atividade 

e identificaram que as fases de óxidos de Rh e Ru não alcançaram a redução à fase 

metálica nas condições de pré-tratamento empregadas nos experimentos (120ºC e 1 MPa 

de H2) e o mesmo ocorre no caso do Ru/SiO2. Já os catalisadores de Pt e Pd são mais 

facilmente reduzidos indicando que as partículas metálicas desses catalisadores não são 

muito ativas. Comparando os catalisadores ativos de Rh e Ru, a maior seletividade 

provida pelo Rh/SiO2 parece estar relacionada a um mecanismo diferente de formação 

dos produtos de degradação, na qual o glicerol é decomposto em três moléculas de metano 

ao invés de etilenoglicol. Os autores também avaliaram a adição de Amberlyst a ambos 

os catalisadores Ru/C e Ru/SiO2. No caso do Ru, a resina aumentou a seletividade para o 

propilenoglicol devido ao favorecimento da desidratação ao acetol, e no caso do Rh a 

adição da resina favoreceu mais a formação de 1-propanol através da hidrogenólise do 

propilenoglicol. Ainda foi sugerido que a rota de hidrogenólise dos propanodióis gerando 

propanóis se dá principalmente através do 1,3-propanodiol no caso do Ru/C e 

propilenoglicol no caso do Rh/ SiO2 (FURIKADO et al., 2007). 

Vasiliadou et al. (2009) também testaram catalisadores de Ru em diversos 

suportes (γ-Al2O3, SiO2 e ZrO2) na hidrogenólise do glicerol preparados por impregnação 

úmida sob as seguintes condições: 240ºC e 8 MPa de H2. Os suportes foram estudados 

assim como o efeito do precursor do Ru. Os precursores avaliados foram RuCl3. xH2O e 

RuNO(NO3)3. O catalisador Ru/Al2O3 preparado com RuCl3. xH2O apresentou a maior 

conversão (69%) e a menor seletividade para propilenoglicol devido a hidrogenólise deste 
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a 1-propanol. O catalisador Ru/SiO2 preparado com o nitrato apresentou a maior 

seletividade para propilenoglicol (65%) com conversão de 20%. Análises de DRX das 

amostras antes e após reação comprovaram que o Ru estava inicialmente na forma RuO2 

e foi completamente reduzido durante a reação. Os autores identificaram uma correlação 

entre acidez e atividade dos catalisadores, visto que o rendimento para os produtos da 

hidrogenólise aumenta com a concentração de sítios ácidos. Segundo as análises de TPD- 

NH3, as partículas metálicas do Ru interagem fortemente com os sítios ácidos fortes dos 

suportes e a concentração ácida dos catalisadores decresce na seguinte ordem: 

RuAl(Cl3)> RuZr(NO3) > RuAl(NO3) > RuSi(Cl3) > RuSi(NO3), os sítios identificados 

nos catalisadores prontos são de força média ou baixa. A mesma ordem de decrescimento 

da acidez foi a ordem de decrescimento da atividade catalítica, e a ordem de seletividade 

a propilenoglicol a 20% de conversão é: RuSi(NO3) > RuZr(NO3) > RuSi(Cl3) > 

RuAl(NO3) > RuAl(Cl3). Os autores concluíram que a sílica favorece a imediata 

hidrogenação do acetol e previne a hidrogenólise do propilenoglicol diminuindo a 

formação de propanóis. A influência do precursor se mostrou relevante na associação com 

o suporte γ-Al2O3 e, em menor escala, com SiO2, pois foi detectada a presença de Cl- 

residual que aumentou a acidez do RuAl(Cl3) contribuindo para o aumento da formação 

de propanóis. Portanto, o controle da acidez é fundamental para a otimização da catálise, 

sendo sítios de força moderados mais adequados para maior seletividade a propanodióis 

(VASILIADOU et al., 2009). 

Gallegos-Suarez et al. (2015) avaliaram catalisadores baseados em Ru suportados 

em várias espécies carbônicas e em zeólitas KL. Devido às características de doadores de 

elétrons, os autores verificaram a formação de partículas metálicas ricas em densidade 

eletrônica Ruδ- nos catalisadores suportados em carvão ativado e grafite. Essas partículas 

preferencialmente favoreceram a formação de metano e etilenoglicol por meio de um 

mecanismo via gliceraldeído catalisado pelo metal. No caso do catalisador suportado em 

KL, houve a formação de sítios de acidez de Brönsted ao se reduzir o precursor cloreto 

de rutênio III. Esses sítios de acidez moderada contribuíram para o aumento da 

seletividade do propilenoglicol pelo mecanismo via acetol. Além disso, no caso da 

zeólita, foi estimado que a maioria das partículas de Ru está preferencialmente na 

superfície externa, e cerca de 2% (m/m) do Ru está localizado no interior dos poros da 

zeólita sob forma de partículas menores que 1 nm que podem limitar a difusão do glicerol 

pelos canais da zeólita controlando sua conversão (GALLEGOS-SUAREZ et al., 2015). 



34 
 

Jin et al. (2014) modificaram a zeólita HY com HCl para uso como suporte de 

catalisadores de Ru na hidrogenólise do glicerol. A modificação com HCl provocou uma 

desaluminação parcial da zeólita, o que resultou em uma série de alterações morfológicas 

tais como: aumento do volume e diâmetro de poros com aparecimento de mesoporos e 

aumento da concentração de sítios ácidos fortes. No entanto, a força desses sítios diminuiu 

quando comparada com a zeólita não modificada. Os catalisadores modificados com HCl 

apresentaram maior quantidade de sítios ativos expostos e nanopartículas metálicas mais 

bem dispersas, o que aumentou a seletividade para etilenoglicol. Por outro lado, a acidez 

mais pronunciada nos catalisadores modificados aumentou a atividade na conversão do 

glicerol inicialmente aumentando o rendimento do acetol, e com o decorrer da reação, do 

propilenoglicol (JIN et al., 2014). 

Li et al. (2014) investigaram o efeito da acidez da zeólita HZSM-5 quando usada 

como aditivo aos sistemas catalíticos Ru/Al2O3 e Ru/SiO2 e como suporte em 

catalisadores Ru/HZSM-5 na hidrogenólise de glicerol. A mistura física de HZSM-5 aos 

catalisadores como aditivo aumentou a conversão do glicerol, porém a seletividade para 

a formação do metano aumentou consideravelmente, como reportado, íons carbênio 

adsorvidos em HZSM-5 são altamente ativos e favorecem a quebra das ligações C-C 

(GUO et al., 2013). A acidez da HZSM-5 aumenta com a diminuição da razão SiO2/Al2O3 

e as zeólitas com a menor razão proporcionaram o maior aumento na atividade e 

seletividade para o metano. Quando empregada como suporte, a acidez da zeólita 

diminuiu visivelmente devido a interação do suporte com o metal, com exceção da zeólita 

com razão SiO2/Al2O3 de 23 (a mais ácida) todos os sítios de acidez forte desapareceram 

após a impregnação com Ru e, no caso da HZSM-5 (23), eles foram drasticamente 

reduzidos. Essa redução nos sítios de acidez forte reduziu consideravelmente a 

seletividade para o metano, e ao se comparar com os catalisadores suportados em SiO2 e 

Al2O3 todos os Ru/HZSM-5 apresentaram melhor atividade com seletividades a 

propilenoglicol semelhantes, a adição de HZSM-5 como aditivo elevou em muito as 

atividades todavia as seletividades para o metano também aumentaram (LI et al., 2014). 

A hidrogenólise catalítica do glicerol em fase vapor foi testada com catalisadores 

de Ru suportados na zeólita MCM-41 por Vanama et al. (2015). O Ru foi adicionado ao 

suporte pelo método da micro emulsão e, de acordo com o teor de Ru no catalisador, os 

valores de conversão e seletividade para o propilenoglicol mudaram. Alta dispersão e 

menores partículas foram características dos catalisadores com teor mássico de Ru abaixo 

de 3% e que apresentaram  os  maiores  valores de conversão e seletividade para  o 
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propilenoglicol. Em geral, os autores atribuíram a boa performance dos catalisadores à 

alta área específica do suporte, alta dispersão metálica e forte interação sinérgica entre o 

metal e o suporte (VANAMA et al., 2015). 

Os trabalhos até então apresentados demonstraram rendimentos razoáveis para o 

propilenoglicol porém baixos para o mais valioso 1,3-propanodiol. Os primeiros trabalhos 

a obterem sistemas catalíticos com alta seletividade para 1,3-PDO pertencem ao grupo de 

Tomishige e Nakagawa. Os catalisadores inicialmente investigados eram baseados em 

metais nobres suportados em sílica modificada com óxidos de Re, ou seja, eram do tipo 

M – ReOx/SiO2 (M = Ir, Rh, Ru, Pt, Pd). Posteriormente outras modificações com óxidos 

foram testadas usando MoOx, WOx, VOx¸ CrOx e MnOx. O grupo identificou que a 

modificação do catalisador baseado em Rh com Re, Mo e W elevou significativamente a 

atividade, a seletividade à quebra das ligações C-C foi suprimida e o rendimento a 1,3- 

PDO chegou a valores de 11% no caso do Re. No catalisador Ir-ReOx/SiO2 os resultados 

foram extremamente promissores, 81% de conversão do glicerol com seletividade de 

46,3% ao 1,3-PDO embora a taxa de reação tenha sido inferior com relação aos 

catalisadores de Rh. Os autores identificaram que as partículas metálicas estavam 

parcialmente cobertas com clusters de ReOx parcialmente reduzidos, e esses clusters são 

responsáveis por promover a quebra das ligações C-O e suprimir a quebra C-C em um 

novo mecanismo de hidrogenólise direta sobre o catalisador proposto pelos autores 

(NAKAGAWA et al., 2010) (NAKAGAWA; TOMISHIGE, 2011). 

Zhou et al. (2017) exploraram o uso do suporte ZrO2 modificado com WOx 

associado a Pt e Ru na hidrogenólise do glicerol. Os metais Ru e Pt e as espécies WOx 

estão todos bem dispersos sobre a zircônia e, como no caso com ReOx é sugerido que as 

partículas de Ru e Pt estão parcialmente encobertas por WOx ou por ZrOx. Uma 

importante distinção entre Ru e Pt identificada foi que a molécula de hidrogênio não é 

ativada sobre o Ru na temperatura ambiente, ao passo que ocorre spillover nos 

catalisadores contendo Pt, essa maior facilidade para ativação do hidrogênio e ocorrência 

do spillover foram fatores determinantes que fizeram com que os catalisadores de Pt 

apresentassem maior seletividade para o 1,3-PDO do que os de Ru. Em relação aos 

suportes, foi identificado que a ZrO2 possui apenas sítios de acidez de Lewis. Após a 

modificação com WOx, sítios de acidez de Brönsted foram adicionados e mais sítios de 

Lewis foram formados. O catalisador Ru/ZrO2 possui alta atividade e seletividade para o 

CH4 indicando alta tendência a quebra C-C, a modificação com WOx diminuiu 

severamente a atividade e suprimiu a quebra C-C. Por essa razão, os autores sugerem que 
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a acidez neste caso tem pouca influência sobre a seletividade dos produtos de degradação 

provenientes da quebra da ligação C-C, ao invés disso eles atribuem a tendência a quebra 

C-C dos catalisadores suportados em ZrO2 a uma menor densidade eletrônica na 

superfície metálica evidenciada por análises de caracterização que mostraram uma forte 

interação entre os metais e a ZrO2 que diminuiu a densidade eletrônica do Ru e da Pt. O 

Ru possui mais orbitais d desocupados associados com rompimento das ligações C-C 

(WANG et al., 2013) e quando associados a ZrO2 os metais oferecem ainda mais orbitais 

d, a adição de WOx efetivamente transfere densidade eletrônica para espécies Ruδ+ e Pt δ+ 

ocupando esses orbitais e inibindo as quebras C-C (ZHOU et al., 2017). 

García-Fernández et al. (2017) usaram HZSM-5 como suporte no sistema Pt- 

WOx/HZSM-5 buscando obter 1,3-PDO a partir da hidrogenólise do glicerol. Outros 

suportes também já haviam sido testados com sistemas tungstanados tais como: Al2O3, 

SiO2, MCM-4, TiO2 e zeólita HY. De todos os suportes, ZrO2 e Al2O3 apresentaram os 

melhores resultados ao passo que avaliando diferentes metais nobres a ordem de 

rendimento para 1,3-PDO foi Ir < Ru < Rh < Pd < Pt (GARCÍA-FERNÁNDEZ et al., 

2015) (EL DOUKKALI et al., 2020). Os sistemas catalíticos suportados em HZSM-5 

apresentaram resultados inferiores à alumina apresentando alta seletividade para 1- 

propanol, os autores atribuíram a seletividade para 1,3-PDO à presença de uma baixa 

quantidade de sítios fracos e moderados de acidez no suporte em contraste com a 

proposição de que o fator mais importante é a acidez total do suporte. Os catalisadores 

contendo HZSM-5 apresentaram maior quantidade de tais sítios que, pela proposição de 

um mecanismo pelos autores, facilitam a formação de acroleína que é então convertida a 

1-propanol (GARCÍA-FERNÁNDEZ et al., 2017). Investigando Pt-WOx/Al2O3, 

Gandarias et al. (2020) concluíram que a formação de 1,3-PDO é favorecida quando 

espécies politungstanadas são formadas e interagem com as partículas metálicas bem 

dispersas sobre o suporte. 

A Tabela 2.1 resume os trabalhos encontrados na literatura sobre catalisadores 

baseados em rutênio para a hidrogenólise do glicerol. 
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Tabela 2.1 – Catalisadores Baseados em Metais Nobres Usados na 

Hidrogenólise do Glicerol 

CATALISADORES 
CONDIÇÕES 
REACIONAIS 

RESULTADO 
REFERÊNCIA 

BIBLIOGRÁFICA 
 

Ru suportados em 
carbono ativado 

 
Batelada; P: 4-6 

MPa; T: 240ºC 

Quanto maior o tamanho das partículas de 
rutênio, maior a atividade catalítica 

durante a hidrogenólise do glicerol, pelo 
fato de partículas menores de Ru serem 

mais facilmente oxidadas 

 

MONTASSIER, C. et 
al. 1991. 

 

Ru suportados em 
carbono ativado 
modificado com 

enxofre 

 
Batelada; P: 4-6 

MPa; T: 240ºC; t: 5- 

8h 

O enxofre desativa as múltiplas quebras 
favorecendo a formação de propilenoglicol 

e etilenoglicol a baixas razões S/Rus e 
depois aumenta a seletividade só do 

propilenoglicol chegando a 80% quando 
S/Rus = 1,0 

 

 
MONTASSIER, C. et 

al. 1991. 

 

 
Ru/C + resina de 

troca iônica 
Amberlyst 

Batelada; P: 8 MPa 

H2; T: 120ºC; sol: 

20% (m/m); 
mcat:150 mg; 300 
mg resina; t: 10 h 

A TOF para formação do propilenoglicol é 
drasticamente elevada pela presença da 
resina, por conta da acidez trazida pela 

Amberlyst ser responsável por catalisar a 
desidratação do glicerol a acetol, que 

depois é convertido ao propilenoglicol por 
ação do Ru/C. 

 

 

MIYAZAWA, T. et al. 
2007. 

 

 

 

Pt e Ru suportados 
em carvão ativado 

 
 

Semi-batelada; P: 4 

MPa H2 T: 20-200ºC 

/ 200ºC (neutro); t: 
5h 

A adição de bases aumentou a taxa da 
hidrogenólise nos dois casos, mas com a 

platina, os resultados foram mais 
acentuados. A presença de base facilita a 
desidrogenação de álcoois na presença de 
Pt em maior grau do que na presença de 

Ru. Já em pH neutro, o Ru se mostrou mais 
ativo com seletividade voltada ao 

etilenoglicol. 

 

 

 

MARIS, E. P.; DAVIS, 
R. J. 2007. 

 
Rh, Ru, Pd e Pt em 
carbono ativado, 

Al2O3 e SiO2 

Batelada; P: 8 MPa 

H2; T: 120ºC; sol: 
20% (m/m); 

mcat:150 mg; t: 10 
h 

Todos apresentaram baixa atividade para 
hidrogenólise do glicerol. No caso do Ru, o 

carbono ativado se mostrou um suporte 
mais apropriado do que os outros dois. 

 

FURIKADO, I. et al. 
2007. 

 

 

 

 
Ru em diversos 

suportes (γ-Al2O3, 
SiO2 e ZrO2) 

 

 
 

Batelada; P: 8 MPa 

H2; T: 240ºC; 120 
mL glicerol puro; t: 

5 h; mcat: 0,9 g 

As partículas metálicas do Ru interagem 
fortemente com os sítios ácidos fortes dos 

suportes e a concentração ácida dos 
catalisadores decresce na seguinte ordem: 

RuAl(Cl3)> RuZr(NO3) > RuAl(NO3) > 
RuSi(Cl3) > RuSi(NO3). A mesma ordem de 
decrescimento da acidez foi a ordem de 

decrescimento da atividade catalítica, e a 
ordem de seletividade a propilenoglicol a 

20% de conversão é: RuSi(NO3) > RuZr(NO3) 
> RuSi(Cl3) > RuAl(NO3) > RuAl(Cl3). 

 

 

 

 

VASILIADOU, E. S. et 
al. 2009. 

 

Ru suportados em 
várias espécies 

carbônicas e em 
zeólitas KL 

 
Batelada; P: 8 MPa; 

T: 180ºC; sol: 10% 

(m/m); mcat: 450 
mg; t: 24 h 

Houve formação de partículas metálicas 
ricas em densidade eletrônica Ruδ-, por 
conta de características de doadores de 

elétrons nos catalisadores suportados em 
carvão ativado e grafite. Essas partículas 

preferencialmente favoreceram a 
formação de metano e etilenoglicol. 

 

 

GALLEGOS-SUAREZ, 
E. et al. 2015. 
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Zeólita HY junto ao 
Ru com adição de 

HCl 

 

 
Batelada; P: 4 MPa; 

T: 190-220ºC; sol: 

20% (m/m); t: 4 h 

O HCl provocou um aumento da 
concentração de sítios ácidos fortes, que 

aumentou a seletividade para etilenoglicol. 
Por outro lado, a acidez mais pronunciada 
nos catalisadores modificados aumentou a 

atividade na conversão do glicerol 
inicialmente aumentando o rendimento do 

acetol, e com o decorrer da reação, do 
propilenoglicol 

 

 

 

 
JIN, S. et al. 2014. 

 

 

Catalisadores 
Ru/HZSM-5 

 

Batelada; P: 8MPa 

H2; T: 160ºC; t: 8 h; 
sol: 40% (m/m) 

Todos os sítios de acidez forte da zeólita 
desapareceram após a impregnação com 
Ru e, no caso da HZSM-5 (23), eles foram 

drasticamente reduzidos. Isso reduziu 
consideravelmente a seletividade para o 

metano, e melhorou atividade comparado 
com os suportados em SiO2 e Al2O3. 

 

 

 
LI, Y. et al. 2014. 

 

Ru suportados na 
zeólita MCM-41 

Fase gasosa; T: 

230ºC; mcat: 500 

mg; WHSV: 2,09 h-1 

A boa performance dos catalisadores é 
advinda da alta área específica do suporte, 

alta dispersão metálica e forte interação 
sinérgica entre o metal e o suporte 

 

VANAMA, P. K. et al. 
2015. 

Metais nobres 
suportados em 

sílica modificada 
com óxidos de Re 

do tipo M – 
ReOx/SiO2 (M = Ir, 

Rh, Ru, Pt, Pd 

 

 
T: 110ºC 

As partículas metálicas estavam 
parcialmente cobertas com clusters de 

ReOx parcialmente reduzidos, esses que 
são responsáveis por promover a quebra 
das ligaçãoes C-O e suprimir a quebra C-C 
em um novo mecanismo de hidrogenólise 

direta sobre o catalisador. 

 

 

NAKAGAWA, Y. et 
al., 2010 

 

 

 
Suporte ZrO2 

modificado com 
WOx associado a Pt 

e Ru 

 

 

 
Batelada; P: 8 MPa 

H2 cte; T: 180ºC; t: 
18 h; sol: 10% 

(m/m) 

Ocorre spillover nos catalisadores 
contendo Pt, por isso, esses apresentam 

maior seletividade para o 1,3-PDO do que 
os de Ru. A ZrO2 só tem sítios de acidez de 
Lewis, mas modificado com WOx sítios de 
acidez de Brönsted foram adicionados e 
mais sítios de Lewis foram formados. A 

modificação com WOx diminuiu 
severamente a atividade e suprimiu a 

quebra C-C. 

 

 

 

 
ZHOU, W. et al. 

2017. 

 

HZSM-5 como 
suporte no sistema 

Pt-WOx/HZSM-5 

Batelada; P: 2,5 

MPa H2; T: 200ºC; t: 
16 h; sol: 5% 

(m/m); mcat: 0,08 
g 

A ordem de rendimento para 1,3-PDO foi Ir 
< Ru < Rh < Pd < Pt. Os catalisadores 

contendo HZSM-5 apresentaram maior 
quantidade dos sítios ácidos que, facilitam 

a formação de acroleína que é então 
convertida a 1-propanol. 

 

GARCÍA- 
FERNÁNDEZ, S. et 

al. 2017. 

 

 

2.3.2 Catalisadores Baseados em Cobre 

Em um de seus pioneiros trabalhos, Montassier et al. (1988) propôs que os 

catalisadores de cobre mássico não hidrogenolisavam as ligações C-C e C-O, porém eram 

eficientes em catalisar reações de hidro-desidrogenação das ligações C-O formando 

gliceraldeído que reagiria com moléculas de OH adsorvidas sobre o catalisador ou água 

e, posteriormente, sofreria hidrogenação gerando propilenoglicol. Esse mecanismo 
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consiste no mecanismo de desidrogenação-desidratação-hidrogenação proposto por 

Montassier também para o Ru. Os autores propuseram que as espécies desidrogenadas 

estão fortemente adsorvidas na superfície do cobre e que a presença de moléculas de OH 

adsorvidas ou água no meio são os fatores que contribuem para a alta promoção do 

rompimento das ligações C-O pelo cobre (MONTASSIER et al., 1988). 

Guo et al. (2009) testaram diversos catalisadores com base em Cu e diferentes 

suportes, entre eles: Al2O3, HZSM-5, HY e Hβ. Destes, apenas Al2O3 apresentou 

conversão considerável de glicerol (34,6%) com alta seletividade para propilenoglicol 

(93,9%). Os autores concluíram que o suporte possui papel fundamental no mecanismo 

da reação e não só serve para imobilizar e dispersar as partículas metálicas, de acordo 

com eles, a alumina poderia ter a acidez necessária para a formação do acetol ao passo 

que as zeólitas catalisariam a formação de acroleína preferencialmente. O catalisador 

Cu/Al2O3 se mostrou mais eficiente que catalisadores comerciais baseados em cromito de 

cobre disponíveis na época, foi capaz de elevar a conversão geralmente baixa de 

catalisadores contendo apenas cobre sem perder a alta seletividade à quebra da ligação C- 

O (GUO et al., 2009). 

Por outro lado, Vila et al. (2012) avaliando diferentes métodos de ativação do 

catalisador Cu/Al2O3 relataram que existe pouca influência da acidez do suporte na 

atividade e seletividade, ao invés disso a proporção Cu0/Cu+ é o principal fator 

determinante para o rendimento do propilenoglicol. Os autores verificaram que as 

espécies Cu2+ são as menos ativas e seletivas, quando o cobre está mais presente nessa 

forma há baixa performance catalítica. A espécie que aparenta ser a mais seletiva para o 

propilenoglicol é o Cu0 e a presença de espécies parcialmente reduzidas Cu+ aumentam a 

conversão do glicerol, os melhores catalisadores apresentaram tanto uma alta razão 

Cu0/Cu+ como também alta concentração superficial de espécies reduzidas (Cu0 e Cu+) 

(VILA et al., 2012). 

Wu et al. (2013) usaram boehmita como suporte para comparar com catalisadores 

de cobre suportados em alumina e sílica. A atividade e seletividade do catalisador 

suportado em boehmita foram maiores do que nos outros suportes e maiores do que os 

valores encontrados para o catalisador Ru/C em condições equiparáveis. Os autores 

atribuíram a boa performance do Cu/boehmita à capacidade do suporte em estabilizar e 

dispersar clusters de Cu em seus poros e pela presença de sítios de acidez de Lewis que 

contribuem para a desidratação do glicerol a acetol. Os autores identificaram uma 

sensibilidade estrutural na reação, na qual a presença de nanopartículas dispersas na 
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boehmita proporcionam alta concentração superficial de sítios ativos metálicos que 

convertem o acetol a propilenoglicol. A respeito dos sítios de Brönsted, ausentes na 

boehmita e sílica porém presentes na alumina, os autores relatam que sítios de Brönsted 

catalisam a formação de acroleína que é convertida a propanol e também catalisam a 

quebra das ligações C-C formando produtos de degradação, além disso, do ponto de vista 

estrutural, partículas grandes de cobre provocam a hidrogenólise do propilenoglicol a 

propanol (WU et al., 2013). 

Zhu et al. (2015) desenvolveram um método eficiente para a formação de 

filossilicatos de cobre em catalisadores Cu/SiO2 através da evaporação hidrotérmica de 

amônia. Os catalisadores preparados por essa metodologia alcançaram excelentes 

resultados atribuídos principalmente a nanopartículas de cobre bem dispersas, fortes 

interações entre Cu e SiO2 e uma razão ótima Cu+/(Cu0 + Cu+). Os autores identificaram 

o Cu0 como o principal sítio ativo para a hidrogenólise do glicerol com a espécie Cu+ 

podendo ter um efeito de cooperação no ciclo catalítico na adsorção e estabilização do 

grupo hidroxila do glicerol podendo ainda atuar como um sítio de acidez de Lewis na 

desidratação do glicerol a acetol. Apesar de não haver provas conclusivas do papel do 

Cu+ no mecanismo da formação do propilenoglicol, os autores identificaram que a etapa 

limitante da reação é a hidrogenação do acetol que ocorre no Cu0 (ZHU et al., 2015). 

Um dos problemas relacionados aos catalisadores Cu/SiO2 é a sinterização do 

cobre durante as condições hidrotérmicas da hidrogenólise do glicerol diminuindo a área 

específica e a disponibilidade de cobre, levando a desativação. Avaliando soluções para 

isso, Huang et al. (2014) avaliaram diferentes precursores para a preparação por 

precipitação em gel assim como o uso de terras raras como aditivos. O catalisador 

preparado com NaOH foi o que apresentou os melhores resultados em termos de atividade 

e estabilidade atribuídos a uma dispersão uniforme do Cu, esse catalisador se mostrou o 

mais resistente à sinterização e à percolação do Cu nas condições reacionais. O mesmo 

efeito foi obtido utilizando-se terras raras, principalmente o lantânio e o ítrio, aumentando 

a estabilidade térmica e a vida útil dos catalisadores (HUANG et al., 2014). Mais 

recentemente, Suthagar et al. (2018) testaram o uso da ureia no lugar do NaOH na 

precipitação para preparação do Cu/SiO2. O resultado foi um catalisador com 

nanopartículas de cobre bem dispersas, que aumentaram a estabilidade e atividade 

catalíticas. Os autores relataram que o aumento no teor de cobre leva a um aumento na 

acidez e que um valor ótimo de 15%(m/m) de cobre apresentou 98% de conversão e 87% 

de seletividade para o propilenoglicol (SUTHAGAR et al., 2018). 
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Um dos suportes bastante utilizados junto ao cobre na hidrogenólise do glicerol é 

o óxido de zinco ZnO, Wang et al. (2015) avaliaram os efeitos da associação desses 

catalisadores com o uso de diferentes solventes. Os autores afirmaram que a acidez do 

ZnO catalisa a desidratação do glicerol a acetol e a hidrogenação acontece na superfície 

do Cu, um dos problemas associados ao Cu/ZnO é a aglomeração das partículas de Cu 

suportadas em ZnO. Os autores associaram a tensão superficial dos solventes à 

desativação por aglomeração das partículas de cobre. A água com a maior tensão 

superficial facilitou a aglomeração do Cu e se mostrou o solvente menos ativo ao passo 

que o metanol se mostrou o mais ativo. Além disso, solventes como metanol e etanol 

atuam pelo mecanismo da hidrogenação por transferência catalítica, que poderia ser mais 

ativo. A seletividade para o propilenoglicol por outro lado se mostrou a maior para a água 

e menor para o metanol, os autores propuseram que esse fenômeno está relacionado à 

polaridade dos solventes. A água sendo a mais polar conseguiu remover o propilenoglicol 

com maior facilidade da superfície do catalisador (WANG et al., 2015a). 

Hou et al. (2017) deram continuidade à investigação dos efeitos da água nos 

catalisadores de cobre suportados em ZnO avaliando os efeitos do teor de água na carga 

inicial da reação e concluíram que teores maiores de água reduziam a atividade e 

seletividade para propilenoglicol. Através de caracterizações, os autores enunciaram 

alguns efeitos observados pela ação da água na morfologia do catalisador na forma de 

aglomeração das nanopartículas de cobre. Os autores identificaram que com o aumento 

no teor de água na carga inicial havia uma diminuição da concentração superficial de 

cobre e aumento na concentração superficial de zinco, indicando que o Cu estava 

parcialmente encoberto por ZnO, o que diminuiu a atividade catalítica. Também se 

verificou a oxidação de Cu0 pela água gerando mais Cu2+ quando o teor de água era maior, 

os autores afirmam que a presença de Cu2+ contribui para a formação de etilenoglicol 

(HOU et al., 2017). Martín et al. (2017) também verificaram que em soluções aquosas de 

glicerol ocorre a percolação do zinco levando à sinterização do cobre nas condições 

reacionais empregadas por eles (200ºC, 2,4 MPa de H2, 40 g glicerol / 10 g água, 8 h) 

(DURÁN-MARTÍN et al., 2017). 

Zhao et al. (2019) associaram o uso de Cu a suportes básicos na forma de MgO 

como promissor para elevar a atividade do cobre mantendo sua alta seletividade a 

propilenoglicol. Os resultados de atividade (96%) foram comparáveis ao de metais nobres 

e a alta seletividade característica do cobre (94%) não foi afetada, a alta atividade foi 

atribuída a presença de sítios básicos e interações sinérgicas entre nanopartículas de cobre 
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e o suporte. Os autores afirmaram que partículas menores de Cu e MgO eram mais 

eficientes para a reação e que a presença do suporte básico também contribuía para a 

aceleração da desidrogenação do glicerol e supressão da quebra das ligações C-C (ZHAO 

et al., 2020). 

Mitta et al. (2018) usaram a zeólita Y como suporte para o cobre na reação de 

hidrogenólise do glicerol na fase vapor. Os autores alcançaram bons resultados com 3% 

(m/m) CuO/Y com razão sílica/alumina de 5,1 considerada razoavelmente ácida, o teor 

de cobre desse catalisador também está abaixo da média empregada nas reações em fase 

líquida. Os autores alcançaram 92% de conversão e 83% de seletividade para 

propilenoglicol a 210ºC e 0,2 MPa, os autores atribuíram os bons resultados a 

nanopartículas (~2 nm) muito bem dispersas na zeólita e a presença de sítios ácidos em 

quantidade ideal. Após 20 h, houve uma leve desativação por deposição de carbono nos 

sítios ácidos e aumento no tamanho dos cristais de Cu (MITTA et al., 2018). 

Azri et al. (2020) testaram usar dolomita como suporte para o cobre e alcançaram 

100% de conversão com 92% de seletividade a 180°C e 2 MPa de pressão de H2 por 6 h 

com o catalisador 20% (m/m) Cu/dolomita. Os autores detectaram alto nível de acidez no 

suporte, que aumentou ainda mais com a impregnação com cobre. Associada a essa 

acidez, foi verificado que as partículas de cobre estavam bem dispersas e localizadas 

principalmente na superfície dos grãos de dolomita e não no bulk. As interações entre o 

Cu e o suporte fizeram com que a temperatura de redução do catalisador fosse menor que 

as temperaturas tanto do CuO quanto da dolomita, isso facilitou a formação do cobre 

metálico e contribuiu muito para a boa performance catalítica (Azri et al., 2020). 

Outros metais de transição comumente testados para essa reação incluem Ni e Co. 

A Tabela 2.2 apresenta um breve resumo de trabalhos na literatura empregando cobre na 

hidrogenólise do glicerol. 

 
Tabela 2.2 – Catalisadores Baseados Cobre Usados na Hidrogenólise do Glicerol 

 

CATALISADORES 
CONDIÇÕES 
REACIONAIS 

RESULTADO 
REFERÊNCIA 

BIBLIOGRÁFICA 
 

 
Cu e diferentes 
suportes, entre 

eles: Al2O3, HZSM- 
5, HY e Hβ 

 

Batelada; P: 
1,5 MPa H2; T: 

200ºC; sol: 
50% (m/m); t: 

10 h 

A espécie mais seletiva para o 
propilenoglicol é o Cu0 e a presença de 

espécies parcialmente reduzidas Cu+ 
aumentam a conversão do glicerol. Os 

melhores catalisadores apresentaram tanto 
uma alta razão Cu0/Cu+ como também alta 

concentração superficial de espécies 
reduzidas (Cu0 e Cu+) 

 

 

 

GUO, L. et al. 2009. 
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Cu/boehmita 

 
Batelada; T: 

200ºC; sol: 

80% (m/m); t: 
6h 

A boa performance do Cu/boehmita está 
relacionada a capacidade do suporte em 
estabilizar e dispersar clusters de Cu em 
seus poros e pela presença de sítios de 
acidez de Lewis que contribuem para a 

desidratação do glicerol a acetol 

 

 
 

WU, Z. et al. 2013. 

 

 

 

 

 

Cu/SiO2 

 

 
Leito fixo; P: 5 

MPa H2; T: 

200ºC; sol: 
10% (m/m); 

mcat: 4 g; 
WHSV: 0,075- 

0,15 h-1 

 

 

Os catalisadores preparados por essa 
metodologia alcançaram excelentes 

resultados atribuídos principalmente a 
nanopartículas de cobre bem dispersas, 
fortes interações entre Cu e SiO2 e uma 

razão ótima Cu+/(Cu0 + Cu+). 

 

 

 

 

 

ZHU, S. et al. 2015. 

 

 

 

 
Cu/ZnO 

 
Leito fixo; P: 5 

MPa H2; T: 

190-225ºC; 
glicerol puro; 

mcat: 3 g; 
WHSV: 1,0 h-1 

 

 

A acidez do ZnO catalisa a desidratação do 
glicerol a acetol e a hidrogenação acontece 

na superfície do Cu, um dos problemas 
associados ao Cu/ZnO é a aglomeração de 

Cu com cristais de Zn. 

 

 

 

 
HOU, M. et al. 2017. 

 

 

Cu/ZrO2-MgO 

Batelada; P: 4 
MPa H2; T: 

180ºC; sol: 
20% (m/m); t: 

8 h 

Os resultados de atividade foram 
comparáveis ao de metais nobres e a alta 

seletividade característica do cobre não foi 
afetada, ela foi atribuída a presença de 

sítios básicos e interações sinérgicas entre 
nanopartículas de cobre e o suporte. 

 

 

REKHA et al., 2016 

 

 

 
Zeólita Y como 
suporte para o 

cobre 

 

 

Leito fixo; P: 
0,2 MPa H2; T: 

210ºC; mcat: 

0,5 g; WHSV: 
1,04 h-1 

 

 

Alta conversão e alta seletividade para 
propilenoglicol, por conta de nanopartículas 
muito bem dispersas na zeólita e a presença 

de sítios ácidos em quantidade ideal. 

 

 

 

MITTA, H. et al. 
2018. 

 

Dolomita como 
suporte para o 

cobre 

Batelada; P: 4 
MPa H2; T: 

200ºC; sol: 
20% (m/m); t: 

10 h; mcat: 1 g 

Alto nível de acidez no suporte, que 
aumentou ainda mais com a impregnação 

de cobre. Foi verificado que as partículas de 
cobre estavam bem dispersas e localizadas 
principalmente na superfície dos grãos de 

dolomita e não no bulk. 

 

 

AZRI et al., 2020 

 

 

2.3.3 Catalisadores Bimetálicos 

Como parte do processo exploratório para a obtenção de sistemas catalíticos com 

maior eficiência na hidrogenólise do glicerol, combina-se a utilização de mais de um 



44 
 

metal suportado como fase ativa do processo. Em geral, são empregados um metal nobre 

com boa capacidade de ativação do hidrogênio associado a um metal de transição como 

por exemplo: Pt-Fe (SOARES et al., 2016a), Ir-Ni (PAMPHILE-ADRIÁN et al., 2017) e 

Ru-Cu (SALAZAR et al., 2014) (ARAÚJO, 2018) (SALGADO, 2021). Esse tipo de 

trabalho é amplamente explorado em nosso grupo de pesquisa no Laboratório de Reações, 

Cinética e Catálise (RECAT). 

As vantagens da associação de catalisadores baseados em metais nobres com 

metais de transição usualmente elencadas são a redução do custo do preparo do 

catalisador devido ao menor preço e abundância do metal de transição e aumento da 

atividade e seletividade do catalisador devido a interações sinérgicas entre os metais. Foi 

o caso, por exemplo, do catalisador Pt-Fe suportado em alumina como reportado por 

Soares et al. (2016). Evidências dessas interações também foram identificadas por 

Pamphile-Adrián et al. (2017), através de análises de XPS foi identificada uma 

transferência eletrônica do Ni para o Ir. Tais efeitos eletrônicos associados a efeitos 

morfológicos resultantes do processo de preparação conferiram maior atividade aos 

catalisadores bimetálicos comparados aos catalisadores monometálicos puros. 

Jiang et al. (2009) exploraram o uso de Ru-Cu suportados em bentonita de baixo 

custo modificada com lactato de 1,1,3,3-tetrametilguanidina e encontraram excelentes 

resultados de 100% de conversão e 85% de rendimento para propilenoglicol a 230ºC e 8 

MPa. Catalisadores monometálicos de Ru e Cu sobre o mesmo suporte apresentaram 

baixa seletividade e baixa atividade respectivamente, análises de XPS apontaram fortes 

interações Ru-Cu. Os autores também avaliaram a influência do tratamento com lactato 

de 1,1,3,3-tetrametilguanidina e determinaram que era fundamental para a boa 

performance catalítica uma vez que havia uma troca iônica com a bentonita que auxiliava 

na dispersão e estabilização das partículas metálicas, foi identificada a tendência de 

sinterização nas condições reacionais levando à piora da performance sem o tratamento 

da bentonita dessa forma (Jiang et al., 2009). 

Liu et al. (2012) testaram catalisadores Ru-Cu em diversos suportes para a 

hidrogenólise do glicerol, entre eles estavam SiO2, TiO2, ZrO2, Al2O3 e zeólitas HY e 

NaY. O catalisador suportado em ZrO2 apresentou a maior seletividade para 

propilenoglicol (84%) e atividade (100%), o suportado em SiO2 apresentou a menor 

atividade e seletividade moderada, os catalisadores suportados nas zeólitas HY e NaY 

apresentaram alta seletividade para 1-propanol possivelmente pela hidrogenólise do 

propilenoglicol influenciada pela elevada acidez destes suportes. Os catalisadores 
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suportados em TiO2 e Al2O3 apresentaram resultados moderados, as condições reacionais 

empregadas foram: 180ºC e 8 MPa de hidrogênio (LIU et al., 2012). 

Salazar et al. (2014) testaram catalisadores baseados em Ru-Cu suportados em 

TiO2 e identificaram um aumento na seletividade ao propilenoglicol, um dos problemas 

dos catalisadores de Ru é a alta tendência à catálise de reações de degradação gerando 

etilenoglicol e produtos gasosos. Nenhuma interação eletrônica foi identificada entre os 

metais, os autores atribuíram o aumento na seletividade à diluição das partículas de Ru 

pelo Cu, a formação de nanopartículas de RuCu misturados a nível atômico é o suficiente 

para a quebra da ligação C-O gerando propanodióis ao mesmo tempo em que inibe a 

quebra de ligações C-C gerando produtos de degradação. Teores maiores de cobre 

levaram a formação não desejável de partículas monometálicas de Cu puro que não foram 

ativas na reação efetivamente reduzindo a conversão. A razão ótima encontrada para o 

catalisador foi de 2,5%Ru–2,5%Cu/TiO2, que gerou os seguintes resultados: 53,9% de 

conversão e 93,2% de seletividade para propilenoglicol a 200ºC e 2,5 MPa de H2 com 12 

h de reação. Esta mesma razão será adotada neste trabalho para padronização dos 

resultados do grupo. 

Em um outro trabalho, Soares et al. (2016) investigaram catalisadores baseados 

em Ru-Cu suportados em Al2O3 e ZrO2 na hidrogenólise do glicerol e fizeram uma 

avaliação da influência da morfologia dos catalisadores na seletividade a propilenoglicol. 

Os autores encontraram que a adição de cobre eleva a seletividade a propilenoglicol ao 

reduzir a formação de produtos de degradação como etilenoglicol, metanol, metano e CO. 

Morfologicamente, os autores sugerem que os átomos de cobre formam multicamadas 

sobre as partículas de rutênio sem cobri-las totalmente durante a etapa de redução a 

300ºC. Isso causaria uma anisotropia nessa estrutura bimetálica alterando os orbitais d do 

Ru e favorecendo doação de densidade eletrônica para os orbitais moleculares da ligação 

C-O durante a adsorção e a hidrogenação do carbono adsorvido sem a quebra da ligação 

C-C. O catalisador Ru–Cu/ZrO2 apresentou o melhor rendimento ao propilenoglicol e 

maior TOF comparado ao catalisador suportado em Al2O3, no entanto a alumina se 

mostrou mais capaz de estabilizar o catalisador diminuindo a desativação. Os autores 

também fizeram comentários quanto a razão Ru/Cu apontada como favorável em valores 

de 3/1 (Jiang et al., 2009) e 10/1 (LIU et al., 2012) indicando que menores teores de cobre 

são preferenciais já que a quimissorção de hidrogênio não é favorecida pelo Cu nos sítios 

ativos. Os autores, porém, não encontraram efeitos negativos usando razões maiores 
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conseguindo 100% de seletividade no caso do Ru–Cu/ZrO2 e 92% para Ru–Cu/ Al2O3 a 

200ºC (SOARES et al., 2016b). 

A Tabela 2.3 apresenta alguns trabalhos da literatura empregando catalisadores 

bimetálicos na hidrogenólise do glicerol. 

 
Tabela 2.3 – Catalisadores Bimetálicos Usados na Hidrogenólise do Glicerol 

 

CATALISADORES 
CONDIÇÕES 
REACIONAIS 

RESULTADO 
REFERÊNCIA 

BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Ru-Cu suportados em 
bentonita modificada 

com lactato de 
1,1,3,3- 

tetrametilguanidina 

 

 
 

Batelada; P: 10 
MPa H2; T: 

195ºC; t: 18h 

100% de conversão e 85% de rendimento para 
propilenoglicol. Catalisadores monometálicos 

de Ru e Cu sobre o mesmo suporte 
apresentaram baixa seletividade e baixa 

atividade respectivamente. O tratamento com 
lactato de 1,1,3,3-tetrametilguanidina é 

fundamental para a boa performance catalítica 
já que a troca iônica com a bentonita que auxilia 

na dispersão e estabilização das partículas 
metálicas. 

 

 

 

 
JIANG, T. et al. 

2009a. 

 

 
Ru-Cu em diversos 

suportes, entre eles 
estavam SiO2, TiO2, 

ZrO2, Al2O3 e zeólitas 
HY e NaY. 

 

 

Batelada; P: 10 
MPa H2; T: 

180ºC; sol: 60% 

(m/m); mcat: 
0,05 g; t: 24 h 

O catalisador suportado em ZrO2 apresentou a 
maior seletividade para propilenoglicol (84%) e 

atividade (100%). Já o suportado em SiO2 

apresentou a menor atividade e seletividade. Os 
catalisadores suportados nas zeólitas HY e NaY 

apresentaram alta seletividade para 1-propanol, 
pela hidrogenólise do propilenoglicol 

influenciada pela elevada acidez destes 
suportes. 

 

 

 

 
LIU, H. et al. 2012. 

 

 

Catalisadores 
baseados em Ru-Cu 
suportados em TiO2 

 

Batelada; P: 2,5 
MPa H2; T: 

200ºC; sol: 20% 

(m/m); mcat: 
0,6 g; t: 12 h 

Aumento na seletividade ao propilenoglicol por 
conta da formação de nanopartículas de RuCu 
misturadas a nível atômico. Os maiores teores 
de cobre levaram a formação não desejável de 
partículas monometálicas de Cu puro que não 
foram ativas na reação efetivamente reduzindo 
a conversão. A razão ótima encontrada para o 

catalisador foi de 2,5%Ru–2,5%Cu/TiO2 

 

 

 
SALAZAR, J. B. et al 

2014. 

 

 
Ru-Cu suportados em 

Al2O3 e ZrO2 

Batelada; P: 2,5 
MPa H2; T: 

180ºC; sol: 20% 
(m/m); mcat: 
1,2 g; t: 24 h 

O cobre eleva a seletividade a propilenoglicol, 
pois formam multicamadas sobre as partículas 
de rutênio sem cobri-las totalmente durante a 
etapa de redução. O catalisador Ru–Cu/ZrO2 

apresentou o melhor rendimento ao 
propilenoglicol e maior TOF. 

 

 
SOARES, A. V. H. et 

al. 2016. 

Ru-Cu suportados em 
SiO2 

 Efeito de spillover de H2 do Ru para o Cu nos 
catalisadores. 

HONG et al., 1987 

 

Ru-Cu/C 

Batelada; P: 3-4 
MPa H2; T: 180- 

260ºC 

 
Diminuição da atividade por recobrimento do 

Ru por Cu. 

 
MONTASSIER, C. et 

al. 1991. 

 
Como se pode perceber pelos trabalhos reportados na área, catalisadores de Ru 

em geral são altamente ativos na conversão do glicerol, porém com alta tendência a 
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romper ligações C-C e gerar produtos de degradação. Já catalisadores baseados em Cu 

possuem alta seletividade a quebra de ligações C-O, no entanto é necessário um teor muito 

alto de cobre para se obter uma conversão moderada. O objetivo de empregar os dois 

metais visa somar as vantagens e eliminar os pontos fracos, e como reportado por diversos 

trabalhos, esta ideia pode ter sucesso. 

 

 

2.4 Mecanismos Reacionais 

Como parte do estudo de sistemas catalíticos para a hidrogenólise do glicerol, 

vários autores fazem proposições de mecanismos reacionais com base em resultados 

cinéticos e identificação de produtos intermediários. Alguns desses mecanismos já foram 

mencionados nos tópicos anteriores e serão melhor abordados agora. Não há um consenso 

de um mecanismo único para a reação, visto que ele é dependente das características do 

catalisador, como acidez, morfologia das partículas, tipo do metal e interação com o 

suporte. Porém, basicamente durante a reação deve ocorrer a eliminação de um grupo OH 

e a hidrogenação a seguir. 

Montassier et al. (1988) propôs um dos primeiros mecanismos para a reação, o 

qual consiste em uma primeira etapa de desidrogenação a gliceraldeído em sítio metálico 

que forma então um equilíbrio enólico. O gliceraldeído sofre um ataque nucleofílico pela 

água ou por hidroxilas adsorvidas no catalisador e, por fim, o aldeído intermediário é 

hidrogenado. O mecanismo proposto também prevê a formação de etilenoglicol pela 

desidrogenação do tautômero do gliceraldeído levando a ácido fórmico e a um enediol 

que será hidrogenado a etilenoglicol como mostrado na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Mecanismo de desidrogenação-desidratação-hidrogenação 
 

 

Fonte: Adaptado de Montassier, Giraud e Barbier, 1988. 

 

 
Maris e Davis (2007) estudaram a associação de catalisadores metálicos de Ru e 

Pt com bases e analisaram sua relação com o mecanismo reacional. Baseados em seus 

resultados, eles adaptaram o mecanismo de Montassier com o gliceraldeído como 

intermediário e estabeleceram algumas etapas catalisadas pelas partículas metálicas 

(simbolizadas por M) e outras pelas bases. A primeira etapa de desidrogenação é sempre 

catalisada por metal, o gliceraldeído poderá ser então desidratado pela base gerando 2- 

hidroxi-acroleína e posteriormente hidrogenado em sítio metálico indo a propilenoglicol. 

Os autores propuseram também caminhos para a formação do produto de degradação 

etilenoglicol por uma reação retro-aldólica. No caso do Ru, há preferência pela rota 

diretamente do gliceraldeído pela quebra da ligação C-C catalisada por metal. Também 

há a formação de ácido lático através de um equilíbrio entre 2-hidroxi-acroleína e 

metilglioxal que é posteriormente desidratado. Este mecanismo está de acordo com o 

reportado por Feng et al. (2014) (FENG et al., 2014). 
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Figura 2.7 – Mecanismo modificado de desidrogenação-desidratação- 

hidrogenação 
 

Fonte: Adaptado de Maris e Davis (2007) 

 

 
O mecanismo da desidrogenação-desidratação-hidrogenação geralmente é 

associado a sistemas catalíticos básicos, Alhanash et al. (2008) empregando catalisadores 

de Ru suportados em sais de césio propôs o mecanismo apresentado na Figura 2.8. Nele, 

o glicerol é desidrogenado a gliceraldeído e desidratado a 2-hidroxiacroleína em sítios 

ácidos, a hidrogenação da 2-hidroxiacroleína gera acetol pela hidrogenação da ligação 

C=C e 2-hidroxipropanal pela hidrogenação da ligação C=O (ALHANASH et al., 2008). 

 
Figura 2.8 – Mecanismo modificado de desidrogenação-desidratação- 

hidrogenação em sítios ácidos 

 

Fonte: Adaptado de Alhanash et al. (2008) 
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Dasari et al. (2005) identificaram acetol entre os produtos da reação. Além disso, 

os autores realizaram a hidrogenólise em ausência de água e com catalisador previamente 

reduzido o que significa que não havia a presença de hidroxilas adsorvidas. Isso os levou 

a considerar um mecanismo de formação do propilenoglicol tendo acetol como um 

intermediário consistindo em uma etapa de desidratação do glicerol a acetol seguida da 

hidrogenação do acetol a propilenoglicol gerando água como subproduto. 

 
Figura 2.9 – Mecanismo de desidratação-hidrogenação 

 

 
 

 

 
Fonte: Adaptado de Dasari et al., 2005 

 

 
Miyazawa et al. (2007), associando catalisadores de Ru suportados em carvão 

ativado a resina Amberlyst de alta acidez verificaram que não havia grande influência da 

adição desta última no TOF da reação para 1,3-propanodiol, 1-propanol e 2-propanol. Por 

outro lado, o TOF para formação do propilenoglicol aumentou consideravelmente com a 

adição da resina de modo que os autores propuseram o mecanismo apresentado na Figura 

2.9 no qual a acidez mais pronunciada da resina catalisa a desidratação a acetol e posterior 

hidrogenação a propilenoglicol. A formação de 1,3-propanodiol se dá pela desidratação 

do glicerol a 3-hidroxipropinaldeído. Esta etapa não sofre influência de elevada acidez e 

é catalisada pelo metal, a consequente hidrogenação do 3-hidroxipropinaldeído leva a 

formação do 1,3-propanodiol que pode ser hidrogenado em seguida gerando 1-propanol 

e 2-propanol. 
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Figura 2.10 – Mecanismo modificado de desidratação-hidrogenação 
 

 
 

 
Fonte: Adaptado de Miyazawa et al. (2007) 

Segundo o reportado por Ruy et al. (2020), a hidrogenólise do glicerol formando 

1,3-propanodiol depende de sítios de acidez de Brönsted e altas pressões de hidrogênio 

(Rota A da Figura 2.11). Altas temperaturas favorecem a formação tanto de 3- 

hidroxipropinaldeído quanto de acroleína e a hidrogenólise de 1,3-PDO a álcoois 

menores. A Rota B ocorre preferencialmente em sítios de Lewis levando à formação de 

1,2-PDO através do intermediário acetol, sendo o acetol mais estável 

termodinamicamente do que o 3-hidroxipropinaldeído. A Rota B é geralmente favorecida 

em sistemas catalíticos sem as funcionalizações adequadas para a seletiva quebra da 

ligação C-O do carbono secundário. A ativação do hidrogênio em ambas as rotas ocorre 

em sítios metálicos e sítios com acidez de Brönsted seletivos são óxidos como: MoOx, 

ReOx e WOx ( Ruy et al., 2020). 

Figura 2.11 – Mecanismo de desidratação-hidrogenação correlacionado à acidez 
 

 
Fonte: Adaptado de Ruy et al. (2020) 
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A estabilidade termodinâmica dos intermediários está de acordo com o proposto 

por Coll et al. (2011) de que os intermediários reacionais para a formação do 

propilenoglicol possuem maior estabilidade, o que favorece a formação dele em 

detrimento da formação do 1,3-propanodiol. A Figura 2.12 apresenta os intermediários 

propostos, entre eles destacam-se: acetol e hidroxipropanal com seus respectivos 

tautômeros. 

 
Figura 2.12 – Intermediários reacionais para formação de propanodióis 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Coll et al. (2011) 

 

 
Nakagawa e Tomishige (2011) avaliaram sistemas catalíticos baseados em ródio 

e irídio modificados com óxidos de rênio, molibdênio e tungstênio e obtiveram alto 

rendimento para o 1,3-propanodiol. Os autores propuseram um novo mecanismo direto 

sobre a superfície catalítica apresentado na Figura 2.13, as etapas do mecanismo são: a) 

adsorção do glicerol sobre os sítios MOx (M = Re, Mo e W) através do grupo OH 

formando um alcóxido; b) hidrogênio é ativado nos sítios metálicos (Re ou Rh); c) o 

alcóxido localizado na interface entre o MOx e o metal nobre é atacado pelo hidrogênio 

ativo e há a quebra da ligação C-O adjacente ao grupo C-O-M adsorvido; d) há a hidrólise 
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do alcóxido resultante que dessorve o produto 1,3-propanodiol da superfície do 

catalisador. 

 
Figura 2.13 – Mecanismo direto sobre catalisadores de metais nobres 

modificados com óxidos metálicos 

 

Fonte: Adaptado de Nakagawa e Tomishige (2011) 

 

 
Gandarias et al. (2015), propondo um mecanismo similar para catalisadores de Pt 

suportados em Al2O3 modificados com WOx, sugerem que após a adsorção do glicerol 

nos sítios de W formando um alcóxido ocorre a liberação de um próton por parte de sítios 

de acidez de Brösnted formado por espécies politungstanadas que ataca o grupo hidroxila 

do carbono secundário. Ocorre então uma desidratação formando um carbocátion 

secundário que é atacado por uma espécie hidreto gerada nos sítios de platina, a dessorção 

do produto gera o 1,3-propanodiol. Para os autores, a etapa mais importante nesse 

mecanismo é a estabilização do carbocátion para evitar que ele se transforme em 

acroleína, um intermediário na formação do 1-propanol. As espécies politungstanadas 

parecem essenciais para essa estabilização do carbocátion através da deslocação de 

densidade eletrônica que não é oferecida por nanopartículas de WO3. 
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Figura 2.14 – Mecanismo direto com formação de carbocátion por espécies 

politungstanadas 

Fonte: Adaptado de Gandarias et al. (2015) 

 

 
As diversas rotas possíveis para a hidrogenólise do glicerol são dependentes das 

características do sistema catalítico, das condições reacionais entre outros fatores. A 

desejada seletividade a propanodióis com alta atividade catalítica está intrinsicamente 

ligada ao apropriado balanceamento de todos os fatores citados nesse capítulo. Com a 

escolha de rutênio e cobre como fase ativa, espera-se aproveitar a alta atividade do 

primeiro e alta seletividade do segundo. Tal como abordado ao longo do capítulo, a 

associação de rutênio com os sítios ácidos de Bronsted encontrados na zeólita HZSM-5 

resultará em um catalisador altamente ativo operando de acordo com o mecanismo de 

desidratação-hidrogenação. Na associação do cobre ao catalisador, espera-se diminuir a 

quebra das ligações C-C gerando produtos de degradação. A diluição do Ru pelo Cu deve 

diminuir a atividade dos catalisadores bimetálicos, porém a seletividade para 

propanodióis deve aumentar. 
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3 METODOLOGIA 

 
3.1 Preparação dos Catalisadores 

Para este trabalho foram preparados seis catalisadores suportados. O suporte 

utilizado foi a zeólita HZSM-5 com 2 razões molares sílica/alumina (SAR) diferentes, 23 

e 80. A fase metálica dos catalisadores consiste em partículas de Ru e/ou Cu metálicos 

dispersos pela superfície da zeólita. Dos seis catalisadores preparados, quatro são 

monometálicos e dois são bimetálicos. 

Os cálculos durante a etapa de preparação foram feitos de modo a garantir um teor 

nominal de 2,5% (m/m) de metal nos catalisadores monometálicos e 2,5% (m/m) de cada 

metal nos catalisadores bimetálicos, resultando em um teor total de 5% (m/m) de metal. 

Os catalisadores serão referenciados neste trabalho da seguinte forma: fase ativa seguida 

pelo suporte com razão SiO2/Al2O3 apropriadamente indicada. Por exemplo, o catalisador 

Ru/HZSM-5-80 representa o catalisador suportado em HZSM-5 cuja razão SiO2/Al2O3 é 

80 e a fase ativa é 2,5% (m/m) de Ru. 

Foi utilizado o método de impregnação seca para adicionar o Ru aos catalisadores 

e troca iônica para adicionar o Cu. No caso dos catalisadores bimetálicos, o Cu foi 

adicionado primeiro e em seguida o Ru pois a etapa de calcinação é necessária para 

ancorar metais de transição ao suporte. Os precursores usados para os metais foram 

Ru(NO)(NO3)x(OH)y (x + y = 3) diluído em ácido nítrico e Cu(CO2CH3)2.H2O que foi 

diluído em água deionizada. A Tabela 1 apresenta os catalisadores preparados, assim 

como detalhes da preparação. 

 
Tabela 3.1 – Resumo da Preparação dos Catalisadores 

 

Catalisador Massa total (g) Fase ativa 
Teor de fase ativa 

(%m/m) 
Método de 
preparação 

 

Ru/HZSM-5 
 

10 
 

Ru 
 

2,5 
 

Impregnação Seca 

 
Cu/HZSM-5 

 
10 

 
Cu 

 
2,5 

 
Troca Iônica 

  
Ru 2,5 Impregnação Seca 

Ru-Cu/HZSM-5 10    

  Cu 2,5 Troca Iônica 

As informações nesta tabela valem para ambas as zeólitas (SAR = 23 e 80) 
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Os suportes utilizados foram ZSM-5 (SAR = 23 e 80) na forma amoniacal e foram 

fornecidos por Zeolyst International. Antes da preparação propriamente dita, os suportes 

foram pré-tratados para converter a zeólita em sua forma protonada HZSM-5, 

aproximadamente 35 g de cada suporte foram calcinados a 500ºC durante um tempo de 4 

horas com uma taxa de aquecimento de 5°C/min. 

Foram preparados 10 g de cada catalisador ajustando o teor nominal de metal para 

2,5% (m/m), ou seja, o catalisador é composto por 0,25 g de fase ativa e o restante da 

massa é pertencente ao suporte. No caso dos catalisadores bimetálicos o teor metálico 

total é 5%, sendo 2,5% atribuído ao Ru e 2,5% ao Cu, estes teores foram empregados em 

conformidade com trabalhos passados do grupo. 

Para a impregnação do rutênio foi utilizado o método da impregnação seca, isto é, 

o volume apropriado de uma solução de Ru(NO)(NO3)x(OH)y (x + y = 3) com 

concentração de Ru igual a 1,5% (m/v) foi adicionado aos catalisadores gota a gota até 

que o volume de poros do suporte fosse atingido. Porém, como o volume de poros da 

zeólita impedia que o volume total da solução fosse impregnado de uma vez foi necessário 

realizar uma impregnação em sucessivas etapas, cerca de três para cada catalisador. Após 

o volume de poros ser atingido em uma etapa de impregnação seguia-se uma etapa de 

secagem em estufa a 110°C por cerca de 10 horas, e deste modo, o precursor de Ru era 

adicionado ao suporte até que o teor estipulado fosse atingido. 

No caso da adição de cobre ao suporte, foi empregado o método da troca iônica 

adaptado da metodologia proposta por Chen e colaboradores (CHEN et al., 2016). 

Primeiramente, o precursor Cu(CO2CH3)2.H2O foi diluído em água deionizada de modo 

a produzir 2 L de uma solução 0,0075 mol/L, cada catalisador foi preparado em uma única 

etapa de troca iônica. O volume apropriado para se obter um teor nominal de 2,5% (m/m) 

em cobre foi adicionado a um béquer seguido pela massa apropriada de suporte. Essa 

mistura foi agitada em temperatura ambiente por 24 horas. O pH foi medido no início do 

processo e no final, valores em torno de 5,45 foram medidos no início e 4,47 foram 

obtidos ao final. Nessas condições de processo, considera-se que a troca tenha sido 

eficiente. A mistura foi então filtrada a vácuo e o filtrado foi lavado com água deionizada 

e colocado em estufa a 110°C para secar por cerca de 10 horas. Por fim, os catalisadores 

contendo cobre foram calcinados a 500°C por 2 horas a uma taxa de 5°C/min para a 

eliminação do acetato residual. 

No caso dos catalisadores bimetálicos, a troca iônica foi realizada primeiro 

seguindo-se os mesmos procedimentos para os monometálicos e então a impregnação do 
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rutênio foi feita também de acordo com a metodologia usada nos monometálicos. Após a 

adição do Ru aos catalisadores, eles não foram calcinados devido ao fato de que o rutênio 

pode formar inicialmente uma espécie altamente volátil, o tetróxido de rutênio (SAMED 

et al., 2017). 

Para a reação e caracterizações foi necessário reduzir os catalisadores para 

converter os óxidos metálicos em metais puros, que é a fase metálica ativa para a 

hidrogenólise do glicerol. Com esse objetivo, os catalisadores passaram por um processo 

de redução prévia em uma unidade multipropósito. Na etapa de redução, cerca de 1,5 g 

de catalisador eram reduzidos de cada vez em um reator de quartzo. Inicialmente, o sólido 

era seco sob uma vazão de 30 mL/min de H2 a 100°C por 1 hora com uma taxa de 

aquecimento de 2°C/min para se alcançar rapidamente uma redução parcial de espécies 

voláteis de Ru e impedir a evaporação dessas espécies na etapa de secagem. O reator era 

então aquecido até 300°C ainda sob 30 mL/min de H2 e mantido nessa temperatura por 2 

horas com taxa de aquecimento de 5 °C/min. O sólido era resfriado até temperatura 

ambiente com He a 30 mL/min. Após o fim da redução, o reator era resfriado com 

nitrogênio líquido e exposto ao ar atmosférico por 1 hora em banho de gelo e nitrogênio 

líquido para a passivação, formando assim uma camada protetora de óxido superficial 

para impedir a oxidação completa da fase metálica do catalisador. 

 

 

3.2 Caracterização dos Catalisadores 

3.2.1 Difração de Raios-X (DRX) 

Os catalisadores assim como os suportes foram analisados em um equipamento 

difratômetro Miniflex II da Rigaku com fonte de radiação CuKα (1,540 Å). As análises 

foram realizadas no intervalo 2θ de 5º até 100º usando um passo de 0,05º e um tempo de 

contagem de 1 segundo por passo. O objetivo desta técnica é identificar as espécies 

cristalinas presentes nos sólidos. 

 

3.2.2 Fisissorção de Nitrogênio 

A fim de se estudar as propriedades texturais dos sólidos, foi realizada a 

fisissorção de nitrogênio tanto dos catalisadores quanto dos suportes em um equipamento 

ASAP 2020 da Micromeritics. As análises foram feitas usando cerca de 500 mg de 

amostra. Inicialmente foi feita uma secagem em estufa a 110°C durante a noite e em 
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seguida foi realizado um pré-tratamento no equipamento pra remoção completa de 

umidade e adsorbatos da superfície do sólido, durante esta etapa de degaseificação o 

catalisador é aquecido até 250°C e submetido a vácuo criado no aparelho. 

Ao final do pré-tratamento a amostra foi pesada para se determinar a massa real 

sem umidade, a análise foi então realizada na temperatura do nitrogênio líquido (cerca de 

-196°C). Para o cálculo da área específica o método de Brunauer-Emmet-Teller (BET) 

foi utilizado, também foi empregado o método de t-plot para se estimar o volume total de 

poros dos catalisadores de acordo com a metodologia discutida por Noor et al. (2019) 

para o estudo da distribuição de poros em ZSM-5. Os valores obtidos para os catalisadores 

foram comparados com os obtidos para os suportes analisados sob as mesmas condições. 

 

3.2.3 Espectroscopia Dispersiva por Raios-X (EDX) 

Essa técnica foi utilizada com o objetivo de identificar os elementos presentes e 

quantificar a composição mássica dos catalisadores e suportes. Foi empregado para as 

análises, o espectrômetro EDX-700 da Shimadzu, que é equipado com tubo de raios-X de 

Rh. O equipamento foi calibrado com o padrão A 750 na posição 1. A análise foi feita 

nas seguintes condições: colimador de 10 mm, atmosfera de vácuo e faixas de varredura 

Ti-U e Na-Sc, com um tempo de irradiação de 199 e 100 segundos e tensão do tubo de 

50 e 15 kV respectivamente. As amostras foram preparadas sobre filme de polipropileno 

e contidas por uma célula cilíndrica com topo e fundo cobertos pelo filme plástico. 

 

3.2.4 Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X 

(XPS) 

As análises de XPS foram realizadas no equipamento ESCALAB 250 Xi da 

Thermo Fischer Scientific empregando um feixe de raios X com 1486,6 eV (AlKα). Os 

sólidos previamente reduzidos e passivados foram preparados em fita de carbono presa 

ao porta amostras para as análises e submetidas a vácuo de 1x10-8 mbar. Foram utilizados 

pontos com 650 µm de tamanho para as análises, varreduras exploratórias com energia 

de passagem de 100 eV e passo de 1 eV foram realizadas seguidas por varreduras de alta 

resolução em áreas de interesse com energia de passagem de 25 eV e passo de 0,05 eV. 

Como os picos de Ru 3d e C 1s se sobrepõem na faixa de 280 a 300 eV, as energias 

de ligação para o rutênio foram analisadas na faixa de 450 a 500 eV (Ru 3p). O pico C 1s 
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(285 eV) foi utilizado como referência para a correção da carga dos espectros obtidos e a 

função Gaussiana-Lorentziana foi usada na deconvolução dos picos. Os cálculos para o 

teor superficial foram feitos usando a área dos picos Ru 3p3/2 e Cu 2p3/2 com os devidos 

fatores de correção de 6,78 para Ru, 16,73 para Cu, 0,15 para Al, 0,55 para Si e 2,93 para 

O. 

 

3.2.5 Quimissorção de CO e H2 

Experimentos de quimissorção de H2 e CO foram empregados para determinar a 

dispersão metálica dos sítios de Ru na superfície dos catalisadores, estimar o tamanho da 

partícula metálica para os catalisadores monometálicos de Ru e avaliar a capacidade de 

quimissorção dos sólidos. As análises foram realizadas em um equipamento de adsorção 

automatizado ASAP 2020 plus da Micromeritics. Cerca de 500 mg das amostras foram 

previamente reduzidas e passivadas de acordo com o procedimento já elencado. A 

sequência de análise do equipamento iniciava-se com vácuo a temperatura ambiente, 

seguido por secagem a 100ºC com H2 por 1 hora e redução a 300ºC com H2 por 2 horas. 

As amostras eram então submetidas a vácuo a 300ºC e resfriadas a 35ºC. Nessa 

temperatura, era realizada a medida da quantidade total de hidrogênio adsorvida. Após a 

obtenção da isoterma de adsorção total, as amostras eram evacuadas por 1 hora a 35ºC e 

uma segunda adsorção era realizada para determinar a quantidade de hidrogênio 

adsorvida reversivelmente. 

A quimissorção de CO foi realizada logo em seguida. Após uma etapa de limpeza 

a vácuo a 300ºC por 1 hora, as adsorções total e reversível eram realizadas a 35ºC. As 

análises foram realizadas em uma faixa de pressão de 25 a 200 mmHg com incrementos 

de 25 mmHg. Usando as isotermas de adsorção total e reversível tanto de H2 como de 

CO, os valores para a quantidade adsorvida de H2 e de CO foram determinados com a 

extrapolação das isotermas à pressão nula (p=0 mmHg). Pela diferença entra as 

quantidades total e reversível, foi determinada a quantidade irreversível adsorvida nos 

catalisadores. Considerando que uma molécula de H2 tem uma adsorção dissociativa no 

rutênio admite-se a estequiometria de uma molécula de H2 para duas de Ru e uma 

molécula de CO para uma de Ru. A dispersão metálica D é a quantidade de Ru na 

superfície, determinada pela quantidade irreversível de H2 ou CO adsorvida respeitada a 

estequiometria, dividida pela quantidade total de Ru no catalisador. O tamanho de 

partícula foi calculado pela equação dp(nm) = v/D, onde D é a dispersão metálica e v = 



60 
 

1,32 considerando as partículas de Ru como esféricas. Os cálculos e metodologias 

relacionadas a essa parte encontram-se no Apêndice A. 

 

3.2.6 Espectroscopia de refletância difusa na região do 

infravermelho com transformada de Fourier 

(DRIFTS) 

As análises de DRIFTS foram feitas usando um equipamento composto por um 

espectrômetro de infravermelho Bruker Vertex 70 acoplado a um acessório de refletância 

(DRP-XXX, Harrick) contendo uma câmara de reação (HVC-DRP-4, Harrick) composta 

por janela ZnSe. Os espectros foram obtidos com 256 scans e resolução de 4 cm-1. 

O sistema inicialmente foi purgado com He por 10 min enquanto as linhas eram 

aquecidas. Foi realizada uma etapa de secagem com H2 a 100ºC por 1 h a 2ºC/min seguida 

pela redução com H2 a 300ºC por 2 h a 5ºC/min. O sistema foi limpo com He a 300ºC por 

1 h, depois foi realizada a aquisição dos backgrounds com decréscimo da temperatura 

mantendo a atmosfera de He. Os backgrounds foram coletados em 300ºC, 200ºC, 100ºC, 

50ºC e 30ºC, nessa última temperatura foi realizada a adsorção de CO por 15 min usando 

uma corrente de 5%CO/He (30 mL/min). Ao final dessa etapa, foi realizada uma purga 

com He por 30 min a 30ºC com uma corrente de 30 mL/min para que apenas o CO 

adsorvido irreversivelmente permanecesse. 

A aquisição dos espectros de dessorção de CO foram obtidos a partir de 30ºC/min 

com aumento da temperatura a uma taxa de 10ºC/min, os espectros foram coletados nas 

mesmas temperaturas nas quais os backgrounds foram obtidos anteriormente. 

 

3.3 Testes Catalíticos 

Os catalisadores foram testados na reação de hidrogenólise do glicerol a fim de se 

determinar a conversão, seletividade aos produtos e rendimento obtidos. As reações 

foram conduzidas em um reator batelada de aço Inox da Parr Instruments de 300 mL 

equipado com agitador mecânico, controlador de temperatura, medidor de pressão e tubo 

coletor de alíquotas. 

Foi utilizada uma solução 10% (m/m) de glicerol em água deionizada para os 

testes. Em cada corrida foram empregados 100 g da solução, além de 0,8 g de catalisador 

e o reator foi pressurizado com 372 psig (25,3 atm, 2,5 MPa manométrico) de hidrogênio 
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puro. Após a adição da solução ao reator contendo o catalisador previamente reduzido e 

passivado, o sistema era purgado com nitrogênio com uma vazão de 30 mL/min por 30 

minutos e em seguida o sistema era purgado com hidrogênio puro por mais 30 minutos 

na mesma vazão. O reator era então pressurizado com 2,5 MPa de hidrogênio por 1 hora 

sob 400 rpm de agitação para a ativação do catalisador e solubilização de H2 na solução. 

Após nova pressurização com 2,5 MPa de hidrogênio, pode-se dar início ao aquecimento 

até 180°C a uma taxa de 10°C/min com velocidade de agitação de 500 rpm. Ao se atingir 

a temperatura determinada, contava-se esse como o início da reação (tempo zero) e a 

primeira amostra líquida era retirada, a partir deste ponto a reação prosseguia por 

exatamente 12 horas e então o aquecimento era cessado. 

Alíquotas dos produtos foram retiradas a cada 30 minutos a contar do tempo zero 

até 2 horas de reação, além de uma alíquota final após 12 horas. As alíquotas eram 

retiradas através de um tubo coletor de amostras e transportadas em tubos de centrífuga 

de 10 mL. O volume coletado para cada alíquota era de 2 mL e uma pequena coleta entre 

alíquotas era feita para limpar o amostrador. Essas alíquotas foram centrifugadas para a 

separação do sólido e filtradas usando filtros de membrana de tamanho de poros de 0,2 

µm para a injeção no cromatógrafo. Para as análises, 1 mL de cada alíquota foi misturado 

com 0,2 mL da solução padrão de 1-butanol usada para calibrar o cromatógrafo. 

As alíquotas foram analisadas utilizando um cromatógrafo a gás acoplado a um 

espectrômetro de massas (GC-MS) GCMS-QP2010S da Shimadzu equipado com uma 

coluna capilar de polietilenoglicol SUPELCOWAX 10. Através do método do padrão 

interno o cromatógrafo foi calibrado para os principais produtos da reação utilizando o 1- 

butanol como o padrão. 



62 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
4.1 Espectroscopia Dispersiva por Raios-X (EDX) 

A Tabela 4.1 apresenta os valores obtidos para a espectroscopia dispersiva por 

raios-X (EDX) para todas as amostras incluindo os suportes puros. As análises 

identificaram principalmente os elementos Ru, Cu, Si e Al. 

Os resultados foram comparados aos valores nominais calculados durante a etapa 

de preparação com o objetivo de confirmar os teores de metal desejados. 

 
Tabela 4.1 – Resultados da Espectroscopia Dispersiva por Raios-X 

 

Sólido 
  Teores Mássicos experimentais (e nominais) (%)   

SiO2 Al2O3 Razão molar SiO2/Al2O3 Ru Cu 

HZSM-5-80 
97,4 2,5 65,5 

- - 
(97,9) (2,0) (80) 

HZSM-5-23 
94,2 5,7 27,9 

- - 
(93,1) (6,8) (23) 

Ru/HZSM-5-80 
93,1 2,3 66,9 3,4 

- 
(95,4) (2,0) (80) (2,5) 

Ru/HZSM-5-23 
87,6 5,3 27,9 5,3 

- 
(90,8) (6,7) (23) (2,5) 

Cu/HZSM-5-80 
92,0 2,2 70,7 

- 
4,5 

(95,4) (2,0) (80) (2,5) 

Cu/HZSM-5-23 
86,1 5,3 27,1 

- 
6,7 

(90,8) (6,7) (23) (2,5) 

Ru-Cu/HZSM-5-80 
85,5 2,6 55,4 1,9 3,3 

(93,0) (1,9) (80) (2,5) (2,5) 

Ru-Cu/HZSM-5-23 
76,6 4,9 26,1 3,7 6,8 

(88,4) (6,5) (23) (2,5) (2,5) 

 
Mesmo no caso dos suportes puros, as razões SiO2/Al2O3 diferem dos valores 

nominais devido aos erros inerentes ao equipamento de medição. Os valores estão mais 

próximos no caso do suporte HZSM-5-23 e se mantiveram em uma faixa consistente nas 

demais medições para os catalisadores, os valores para o HZSM-5-80 encontram-se mais 

destoantes devido à dificuldade em se identificar com precisão os baixos teores de 

alumínio nas amostras. 

Em relação aos teores metálicos, os teores encontram-se um pouco acima do 

teórico, porém esses resultados não possuem elevado grau de confiabilidade 

principalmente pelo fato de que os picos de identificação do rutênio coincidirem com os 
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picos de ródio, que é o material de que é feito o canhão do equipamento. De todo modo, 

foi possível confirmar a troca iônica bem sucedida realizada entre o H+ das zeólitas e o 

cobre do sal precursor acetato. A eficiência da troca iônica pode ter sido maior no caso 

das zeólitas com razão 23 devido a maior acidez e maior disponibilidade de vacâncias 

para cátions de compensação. 

 

 

4.2 Fisissorção de Nitrogênio 

Através de análises de fisissorção utilizando nitrogênio, foi possível obter-se as 

características texturais dos materiais sintetizados. A Tabela 4.2 contém a área específica 

obtida com o método de Brunauer-Emmet-Teller (BET), assim como informações sobre 

o volume de poros. O volume de microporos foi obtido pelo método t-plot e o volume 

total corresponde ao volume de nitrogênio adsorvido quando P/P0 é aproximadamente 

0,99. O volume de mesoporos é a diferença entre o volume total e o volume de microporos 

(NOOR et al., 2019). 

 
Tabela 4.2 – Área específica e volume de poros 

 

 

Sólido 
Área Específica 

(m2/g) 
Volume de 

Microporos (cm3/g) 
Volume de 

Mesoporos (cm3/g) 
Volume Total 

de Poros (cm3/g) 

HZSM-5-80 460 0,114 0,139 0,253 
Ru/HZSM-5-80 433 0,105 0,136 0,241 
Cu/HZSM-5-80 439 0,109 0,141 0,250 

Ru-Cu/HZSM-5-80 433 0,107 0,133 0,240 
HZSM-5-23 407 0,121 0,088 0,209 

Ru/HZSM-5-23 388 0,115 0,085 0,200 
Cu/HZSM-5-23 387 0,119 0,081 0,200 

Ru-Cu/HZSM-5-23 380 0,113 0,082 0,195 

 
Não houve diminuição significativa na área específica dos suportes após as 

impregnações. Houve uma diminuição máxima de 6% no caso do Ru/HZSM-5-80 e de 

7% no caso do Ru-Cu/HZSM-5-23 em relação aos respectivos suportes. Quanto aos 

volumes de poros, novamente houve baixa variação em relação aos suportes, HZSM-5 é 

um material altamente poroso com poros diretos (5,1-5,5 Å) e poros em zigue-zague (5,3- 

5,6 Å) formados por anéis de oxigênio (FARD SOLEIMANI et al., 2020). A 

microporosidade de zeólitas pode causar limitações difusionais (CHOI et al., 2009). Essas 

limitações são mitigadas pelo apropriado controle no tamanho do cristalito e da 

mesoporosidade dos catalisadores. A diminuição da partícula cristalina e a existência de 
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mesoporos contribuem para aumentar a superfície externa dos catalisadores e diminuem 

a distância para a difusão gerando maior atividade catalítica. 

Neste quesito, o suporte HZSM-5-80 possui maior vantagem em relação ao 

HZSM-5-23 pois apresenta volume de mesoporos e área específica maior, um provável 

indicativo de cristais menores. Deste modo, este suporte apresenta menos empecilhos 

difusionais para reagentes e produtos. 

 
Figura 4.1 – Isotermas de adsorção de N2 para materiais contendo HZSM-5-80 

 
 

(a) HZSM-5-80 (b) Ru/HZSM-5-80 
 
 

(c) Cu/HZSM-5-80 (d) Ru-Cu/HZSM-5-80 
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Figura 4.2 – Isotermas de adsorção de N2 para materiais contendo HZSM-5-23 

(a) HZSM-5-23 (b) Ru/HZSM-5-23 

 

(c) Cu/HZSM-5-23 (d) Ru-Cu/HZSM-5-23 

 
 

As Figuras 4.1 e 4.2 apresentam as isotermas de adsorção de nitrogênio para os 

catalisadores suportados em HZSM-5-80 e HZSM-5-23, respectivamente. Todas podem 

ser classificadas como sendo do tipo IV (a), característica de sólidos que contenham 

mesoporos apresentando histerese devido a condensação capilar durante a dessorção do 

nitrogênio. A presença de mesoporosidade e até macroporosidade em HZSM-5 é 

conhecida e reportada (ZHAO et al., 2021) (FARD SOLEIMANI et al., 2020). Há o 

recobrimento da monocamada a baixas pressões seguido pela formação de policamadas 

em pressões elevadas, a histerese pode ser classificada como sendo do tipo H4, atribuída 

frequentemente a zeólitas mesoporosas com uma acentuação da adsorção a baixas 

pressões devido ao preenchimento dos microporos (THOMMES et al., 2015). 
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4.3 Difração de Raios-X (DRX) 

Os resultados para as análises de DRX das amostras encontram-se nas Figuras 4.3 

e 4.4. Os picos característicos para ambas as zeólitas são os mesmos: 2θ = 7,987º; 8,885º; 

23,207º; 23,960º; 24,383º; 30,315º e 45,295º (JCPDS PDF#44-0002) e foram 

identificados em todos os materiais. Em contrapartida, nenhum pico proeminente para as 

espécies metálicas foi identificado durante os experimentos. As espécies em questão que 

poderiam estar presentes após as impregnações são: Ru0 e RuO2 no caso do rutênio e Cu0, 

Cu2O e CuO no caso do cobre. 

Na Figura 4.3, por exemplo, na qual estão os difratogramas dos catalisadores 

suportados em HZSM-5-80 todos os sólidos apresentaram os picos característicos do 

suporte. Não há picos bem distintos pertencentes às espécies Ru0 (JCPDS PDF#06-0663) 

e RuO2   (JCPDS PDF#88-0322) ou às espécies Cu0 (JCPDS PDF#03-1005), Cu2O 

(JCPDS PDF#78-2076) e CuO (JCPDS PDF#80-1917). Esta tendência já foi reportada 

antes (GUO et al., 2014), vários fatores podem explicar a ausência de picos referentes aos 

metais nas análises, o baixo teor metálico nos catalisadores é um deles. Também pode ser 

um indicativo de boa dispersão dos sítios metálicos pelo suporte apresentando partículas 

cristalinas de pequena dimensão (~1 nm) (MISHRA et al., 2012) ou ainda que as espécies 

presentes são amorfas. Um fraco pico de reflexão pode estar presente em 2θ = 44,0º no 

caso dos catalisadores contendo Ru. Esse pico estaria associado ao plano de reflexão 

(101) de Ru hexagonal metálico podendo indicar a presença de algumas partículas 

cristalinas de Ru maiores na superfície externa dos catalisadores como reportado por Guo 

et al. Porém, como no trabalho dos autores, não se pode afirmar com certeza devido à 

baixa intensidade do pico. 

A intensidade dos picos característicos da zeólita diminuem com a impregnação 

dos metais, especialmente os picos 2θ = 7,987º e 8,885º. Como discutido por López- 

Martín et al. (2020), a menor intensidade de sinal indica menor cristalinidade na HZSM- 

5 e por essa razão os picos da HZSM-5-23 são menos intensos do que HZSM-5-80 

(LÓPEZ-MARTÍN et al., 2020). A zeólita com menor SAR possui mais Al3+ substituindo 

Si4+
, necessitando mais cátions de compensação, que neste caso são H+ conferindo maior 

acidez, e em contrapartida essa distribuição provoca maior instabilidade na cadeia 

cristalina da zeólita. 

A impregnação do Ru em particular parece ter um efeito maior na diminuição da 

cristalinidade, principalmente no caso do suporte HZSM-5-23. O mesmo efeito já foi 
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observado com a impregnação de metais causando diminuição na cristalinidade do 

material (HU et al., 2015). A formação e dispersão de partículas metálicas pelo catalisador 

são apontadas como as responsáveis por esse efeito que se intensifica com maiores teores 

metálicos, o teor de 2,5% (m/m) do Ru é mais do que o suficiente para a ocorrência deste 

fenômeno. 

 
Figura 4.3 – Difratogramas para as espécies suportadas em HZSM-5-80 

 

 

 

Figura 4.4 – Difratogramas para as espécies suportadas em HZSM-5-23 
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Figura 4.5 – Difratogramas para as espécies suportadas em HZSM-5-80 

reduzidas e passivadas 

 
 

Figura 4.6 – Difratogramas para as espécies suportadas em HZSM-5-23 

reduzidas e passivadas 

 

 
As Figuras 4.5 e 4.6 apresentam os espectros de raio-X para todas as amostras 

após o processo de redução e passivação, na qual uma fina camada de óxido é formada 

na superfície a fim de proteger os sítios metálicos reduzidos de oxidação pelo ar. Pela 

análise dos perfis da figura percebe-se que a redução não causou alterações detectáveis 
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pela difratometria na superfície dos sólidos. O processo de secagem dos catalisadores com 

hidrogênio ao invés de hélio facilita a sinterização metálica pois aumenta a mobilidade 

iônica, porém esses resultados podem indicar que não houve uma sinterização acentuada, 

pois grãos de metal de elevado tamanho seriam prontamente detectados. Há um leve 

arredondamento nos picos 23,960º e 24,383º dos materiais após a redução indicando 

maior perda da cristalinidade do suporte após a formação das fases metálicas reduzidas. 

A redução poderia interferir nas espécies Cu+ que ocupam as vacâncias da rede cristalina, 

interferindo na cristalinidade. 

 

 

4.4 Espectroscopia de Fotoelétrons excitados por Raio-X 

(XPS) 

Os materiais foram analisados pela espectroscopia de fotoelétrons excitados por 

Raio-X a fim de se obter os teores dos elementos na superfície dos materiais assim como 

avaliar as energias de ligação nas quais tais elementos se encontram, o que indicará o 

estado de oxidação e na forma de qual espécie os elementos estão presentes. 

A Tabela 4.3 apresenta os teores mássicos dos metais e as razões Ru/Cu obtidas 

experimentalmente assim como as teóricas obtidas durante a etapa de preparação 

(nominal). A Tabela 4.3 contém as energias de ligação para os elementos identificados 

nos catalisadores, e as Figuras 4.7 e 4.8 contém os espectros para o Ru e Cu nos 

catalisadores, respectivamente. 

 
Tabela 4.3 – Teores mássicos e razão Ru/Cu molar para os catalisadores 

 

Material Ru Cu Al Si O Ru/Cu XPS 
Ru/Cu 

Nominal 
HZSM-5-80 0,00% 0,00% 2,58% 55,69% 41,73% - - 
HZSM-5-23 0,00% 0,00% 8,26% 40,61% 51,13% - - 

Ru/HZSM-5-80 1,09% 0,00% 2,44% 47,61% 48,86% - - 
Ru/HZSM-5-23 9,09% 0,00% 11,21% 39,45% 40,25% - - 

Ru-Cu/HZSM-5-80 1,82% 0,59% 6,71% 47,35% 43,53% 1,95 0,63 
Ru-Cu/HZSM-5-23 9,76% 2,09% 20,82% 33,35% 33,98% 2,94 0,63 

 
Em relação aos catalisadores baseados em HZSM-5-80 percebe-se que os teores 

metálicos estão um pouco abaixo do teor teórico para o rutênio e mais baixo no caso do 

cobre. Foi reportado que o cobre adicionado por troca iônica em HZSM-5 migra para o 

interior da zeólita após a calcinação, assumindo posições isoladas ou como pequenos 
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clusters, isso pode explicar o teor menor que o nominal encontrado para os catalisadores 

bimetálicos (SHPIRO et al., 1994). 

Os catalisadores suportados em HZSM-5-23 apresentam enriquecimento de Ru na 

superfície catalítica, resultado semelhante foi obtido em catalisadores suportados em 

HZSM-5-23 sintetizados por impregnação seca com molibdênio (LÓPEZ-MARTÍN et 

al., 2020). Os autores reportam que há um enriquecimento de clusters metálicos na 

superfície da zeólita com aumento do teor metálico em valores maiores que o dobro dos 

valores nominais para teores já a partir do 2% (m/m). Em um estudo comparando síntese 

de catalisadores Ru/HZSM-5-15 por impregnação e por troca iônica Yan et al. (2021) 

identificaram a formação de clusters de Ru0 com baixa interação com a estrutura da 

zeólita. O que esses estudos apontam é que a adição de Ru por impregnação às zeólitas 

com baixa razão sílica/alumina forma preferencialmente partículas de RuO2 na superfície 

que são facilmente oxidadas e não possuem forte interação com a rede cristalina da 

HZSM-5-23 no interior dos poros. Em contrapartida, por troca iônica houve a formação 

de espécies Ru3+ que se ligam a dois ou três átomos de oxigênio dos anéis internos da 

zeólita formando uma interação muito mais forte do metal com o suporte. 

O teor de cobre para o catalisador Ru-Cu/HZSM-5-23 está próximo ao nominal, 

porém o valor da razão Ru/Cu está acima do esperado, provavelmente devido ao 

enriquecimento da superfície com Ru que pode recobrir o cobre. 

 
Tabela 4.4 – Energias de ligação para os elementos dos catalisadores 

 

Material Ru3p3/2 (eV) Cu2p3/2 (eV) Al2p3/2 (eV) Si2p3/2 (eV) O1s (eV) 

ZSM -5-80 - - 74,9 103,9 532,9 

HZSM-5-23 - - 75,5 103,5 532,7 

Ru/HZSM-5-80 462,9 - 75,2 104,1 533,2 

Ru/HZSM-5-23 462 - 74,8 102,9 532,2 

Ru-Cu/HZSM-5-80 463,3 933,5 75,6 103,9 533,1 
Ru-Cu/HZSM-5-23 462,4 932,7 75,2 103,3 532,3 

 
As análises de energia de ligação encontradas na Tabela 4.4 fornecem informações 

sobre o estado de oxidação dos elementos presentes nos catalisadores. Em todos os 

materiais, a energia do rutênio para o orbital 3p3/2 situa-se próxima ao valor de 462,6 eV 

atribuída a espécie Ru+4 (MORGAN, 2015) (KAGA et al., 1999). Mesmo nos 

catalisadores bimetálicos essa energia parece não ser alterada pelo cobre, isso pode 

indicar que não há uma forte interação eletrônica entre os metais. De fato, essa ausência 

de interação já foi reportada por Salazar et al. (2014) que atribuiu o papel do cobre apenas 
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como o de diluir o rutênio nos catalisadores bimetálicos. Com esses resultados, pode-se 

afirmar que o rutênio é impregnado na forma de RuO2 na zeólita, que é posteriormente 

reduzido a Ru0, a redução das espécies de Ru é dependente do grau de interação das 

espécies com o suporte. Nanopartículas cristalinas móveis com baixa interação são mais 

facilmente reduzidas (BAVAND et al., 2015), os resultados de DRX obtidos neste 

trabalho associados aos resultados de XPS podem indicar a formação de nanopartículas 

de rutênio com baixa interação com os suporte, sobretudo para os catalisadores suportados 

em HZSM-5-23. 

As energias de ligação encontradas para o cobre estão em torno de 933,5 eV para 

o Ru-Cu/HZSM-5-80 e 932,7 eV para o Ru-Cu/HZSM-5-23. Esses valores correspondem 

às espécies Cu0, Cu+ e Cu2+ (FIGUEIREDO et al., 1998) de forma intercambiável nos 

trabalhos. O valor mais baixo encontrado com HZSM-5-23 geralmente é associado à 

maior presença de espécies Cu+ e Cu0 ao passo que o valor maior é geralmente associado 

à espécie Cu2+. É necessária uma contextualização desses valores com a interpretação dos 

espectros assim como a associação com os resultados da análise DRIFTS. Shpiro et al 

(1994) investigaram o estado de oxidação de cobre em catalisadores sintetizados por troca 

iônica com HZSM-5, os autores encontraram que, após a calcinação, o cobre se localizava 

bem disperso como íons isolados ou pequenos clusters adotando estado de oxidação +1 

ou +2. As espécies Cu2+ são facilmente reduzidas a uma mistura de Cu0 e Cu+, cuja 

proporção é relevante para a atividade e seletividade catalíticas da hidrogenólise do 

glicerol (ZHU et al., 2015). 

 
Figura 4.7 – Espectros obtidos para a espécie Ru3p 

(a) Ru/HZSM-5-80 (b) Ru/HZSM-5-23 
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(c) Ru-Cu/HZSM-5-80 (d) Ru-Cu/HZSM-5-23 

 
 

Os espectros para Ru3p apresentados na Figura 4.7 possuem o mesmo aspecto, 

com o pico para Ru3p ½ centrado em torno de 462,6 eV e uma distância de 

aproximadamente 23 eV entre os dubletos. Esses valores estão relacionados a espécies de 

Run+ (0 ≤ n ≤ 4) para alguns autores que afirmam ser difícil determinar o estado do Ru 

baseado no espectro (JOO et al., 2010) (WANG et al., 2015b). Outros autores afirmam 

que o valor Ru2p em torno de 461,7 eV implicam a presença de Ru0 e 463,2 eV implicam 

Ru4+ e qualquer valor no meio irá representar uma população maior da espécie com 

energia de ligação mais próxima (CAI et al., 2020). Como já discutido, pode-se afirmar 

que a impregnação do Ru resulta em espécies RuO2 que são reduzidas a Ru0, a ausência 

de pico satélite entre os dubletos é evidência da presença de Ru0 nos catalisadores (KAGA 

et al., 1999) (WANG et al., 2015c). 

 
Figura 4.8 – Espectros obtidos para a espécie Cu2p 

(a) Ru-Cu/HZSM-5-80 (b) Ru-Cu/HZSM-5-23 
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Na Figura 4.8 encontram-se os espectros para o Cu2p, dada a presença de um fraco 

satélite entre os dubletos pode-se inferir que o cobre está presente majoritariamente como 

uma mistura de Cu0 e Cu+ (FENG et al., 2011) (ARAVINDA et al., 2002). O cobre 

adicionado à zeólita por troca iônica assume as formas de Cu2+ e Cu+ que ao sofrer 

redução dão origem a mistura de Cu0 e Cu+ identificada (SHPIRO et al., 1994). 

 

 

4.5 Quimissorção de H2 e CO 

Através das análises de quimissorção usando H2 e CO foi possível avaliar a 

capacidade dos catalisadores de adsorver irreversivelmente estes gases e, com isso, obter 

informações de dispersão dos sítios metálicos, da área metálica total disponível e fazer 

uma estimativa do tamanho das partículas metálicas. Também é possível verificar a 

diferença na adsorção dos dois diferentes gases, sendo que a adsorção do hidrogênio é a 

mais relevante para a reação de hidrogenólise do glicerol. A Tabela 4.5 apresenta os 

resultados obtidos pelas isotermas de quimissorção para as adsorções reversível e 

irreversível dos gases, bem como os valores de dispersão. Todos os cálculos para esta 

seção encontram-se no Apêndice A e as isotermas encontram-se no Apêndice B. 

 
Tabela 4.5 – Valores de quimissorção de H2 e CO e dispersão metálica 

 

Material 
H2 ads. irrev. 

(µmol/g) 
H2 ads. rev. 

(µmol/g) 
CO ads. irrev. 

(µmol/g) 
CO ads. rev. 

(µmol/g) 
H/Rusup 

(%) 
CO/Rusup 

(%) 
Ru/HZSM-5-80 56,5 29,0 141,4 25,6 45,7 57,2 

Ru-Cu/HZSM-5-80 41,2 27,8 147,8 37,4 33,3 59,9 
Ru/HZSM-5-23 42,8 20,6 155,2 31,2 34,6 62,7 

Ru-Cu/HZSM-5-23 25,7 20,9 198,5 94,4 20,8 80,2 

 
As análises empregando hidrogênio evidenciam duas coisas: primeiramente, que 

a quantidade adsorvida nos catalisadores bimetálicos foi menor do que a observada nos 

respectivos catalisadores monometálicos e em segundo lugar que catalisadores 

suportados em ZSM-80 possuíram maior capacidade de adsorção de hidrogênio do que 

os suportados em HZSM-5-23. É relatado que o H2 tem baixa capacidade de adsorção no 

cobre na temperatura em que a análise foi realizada (KING et al., 1986), por isso o cobre 

interfere na adsorção do hidrogênio diminuindo os valores de dispersão metálica H/Rusup. 

No que se refere à maior capacidade de adsorção nos catalisadores suportados em HZSM- 

5-80, pode-se atribuí-la a maior área específica deste suporte como evidenciado nas 

análises de fisissorção com nitrogênio, o que leva a uma melhor distribuição da fase ativa. 
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Entre os suportes, há uma diferença de cerca de 50 m2/g e espera-se que uma maior área 

específica resulte em maior dispersão (VELU et al., 2003). A quimissorção de H2 é 

relevante a reação, pois é parte do mecanismo de hidrogenólise. Portanto, a menor 

quimissorção de H2 nos catalisadores bimetálicos é um fator que influencia na diminuição 

da atividade catalítica e taxa de reação. 

A seguir, as análises usando monóxido de carbono apresentaram resultados um 

pouco diferentes principalmente na capacidade de adsorção em função do tipo de suporte 

e na maior dispersão observada nos catalisadores bimetálicos em comparação com os 

respectivos monometálicos. A explicação para este fenômeno pode ser a presença de Cu+ 

nos catalisadores, já que foi reportado que essa espécie é capaz de adsorver CO em 

temperatura ambiente (Parrls e Kller, 1984) (DONG et al., 2016). 

Os valores de dispersão encontrados para os catalisadores bimetálicos suportados 

nas duas zeólitas diferentes apresentaram maior valor em relação aos monometálicos 

provavelmente devido a presença de Cu+ capaz de estabilizar a adsorção de CO mais do 

que as espécies Cu0 e Cu2+. O catalisador Ru-Cu/HZSM-5-23 apresenta a maior dispersão 

e a maior quantidade de CO adsorvida irreversivelmente, podendo indicar maior 

proporção de cobre presente como Cu+ nesse material. 

As Tabelas 4.6 e 4.7 apresentam os valores calculados para área metálica e o 

tamanho estimado das partículas de metal na superfície catalítica dos catalisadores 

monometálicos de Ru. No entanto é necessário ressaltar que tais valores podem ser 

afetados por uma série de fatores que podem fazer com que os valores reais possuam certo 

desvio dos apresentados aqui. A metodologia não pode ser usada para estimar o tamanho 

de partícula para os catalisadores bimetálicos devido à interferência do cobre na adsorção, 

o qual pode adsorver CO irreversivelmente aumentando os valores de dispersão sem que 

isso implique necessariamente a diminuição dos tamanhos de partícula nos materiais com 

maior teor dessa espécie de cobre. Por fim, já foi observado que o CO pode adsorver na 

configuração “em ponte” sobre as partículas de Ru (MIYAZAWA et al., 2007) o que 

pode causar erros na consideração de estequiometria CO/metal igual a 1 usada no cálculo 

do diâmetro de partícula. 
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Tabela 4.6 – Valores de área metálica e tamanho de partícula por quimissorção 

de H2 
 

Material Área Metálica (m2/g cat) dp (nm) 

Ru/HZSM-5-80 4,17 2,89 
   

Ru/HZSM-5-23 3,16 3,81 

 

 
Tabela 4.7 – Valores de área metálica e tamanho de partícula por quimissorção 

de CO 
 

Material Área Metálica (m2/g cat) dp (nm) 

Ru/HZSM-5-80 5,22 2,31 
   

Ru/HZSM-5-23 5,73 2,10 

 

 
O monóxido de carbono foi adsorvido com maior facilidade nos materiais, o que 

gerou maiores valores de área metálica específica e diâmetros de partícula um pouco 

menores. As tendências de aumento da área metálica se mantiveram de acordo com a 

análise de dispersão metálica já realizada. Em geral, os tamanhos das partículas metálicas 

estão em valores baixos com boa dispersão, no entanto deve-se considerar todas as 

ressalvas já apontadas na interpretação desses resultados. A reação de hidrogenólise 

necessita que o hidrogênio seja adsorvido nos sítios metálicos para as etapas de 

hidrogenação, por isso espera-se que os catalisadores com maior dificuldade na 

quimissorção de H2 tenham a atividade afetada. 

 

 

4.6 Espectroscopia de refletância difusa na região do 

infravermelho com transformada de Fourier 

(DRIFTS) 

Com o objetivo de melhor elucidar as espécies metálicas presentes nos 

catalisadores, a análise DRIFTS foi executada com a adsorção de CO a temperatura 

ambiente seguida pela dessorção em diferentes temperaturas. A adsorção de CO gera 

picos característicos nos espectros de acordo com a espécie a qual ele se liga, além disso 

a força da ligação pode ser avaliada observando a temperatura na qual a dessorção ocorre 
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e também contribui para discernir entre espécies que apresentem os picos em regiões 

próximas. 

A Figura 4.9 apresenta os espectros de DRIFTS obtidos a temperatura ambiente 

para todos os materiais. Como mencionado no Capítulo 3 após uma etapa de purga com 

He garante-se que apenas o CO adsorvido irreversivelmente esteja presente para a análise. 

A Figura 4.10 apresenta todos os espectros das etapas de dessorção do CO nas 

temperaturas de 30ºC, 50ºC, 100ºC, 200ºC e 300ºC para todas as amostras. 

Na Figura 4.9 foram delimitadas duas regiões para todos os catalisadores, a região 

acima de 3000 cm-1 apresenta um amplo ombro em todos os materiais atribuído ao 

estiramento da ligação O-H proveniente da adsorção de água na superfície do catalisador 

(FARD SOLEIMANI et al., 2020). Nesta região também é reportado a presença de picos 

referentes ao grupo (Si-OH-Al) e ao estiramento do grupo silanol (Si-OH) 

(KHATAMIAN; IRANI, 2009) (ZHANG et al., 2016) (AHMADPOUR; 

TAGHIZADEH, 2016). 

 
Figura 4.9 – Espectros de DRIFTS a temperatura ambiente para os diversos materiais 
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A região entre 1750 cm-1 e 2300 cm-1 é atribuída a bandas de adsorção do 

monóxido de carbono nas diversas espécies metálicas introduzidas na zeólita por 

impregnação no caso do rutênio e troca iônica no caso do cobre. Esta região foi ampliada 

e, juntamente com os espectros de dessorção do CO em várias temperaturas, é apresentada 

na Figura 4.10 com a identificação dos picos verificados. 

Na Figura 4.10 (a) e (b) foram identificados dois picos de adsorção a temperatura 

ambiente em 2075 cm-1 e 2133cm-1 que perduram até a temperatura de 100ºC após o que 

praticamente desaparecem, em catalisadores Ru/SiO2 foi reportado a identificação em 

2080 cm-1 para a ligação σ de Ru-CO (BROWN; GONZALEZ, 1976). A presença de 

espécies Ruδ+ formando dicarbonilatos adsorvendo CO apresentam picos em 2140 cm-1 e 

2080 cm-1 e, quando passivadas, apresentam deslocamento para 2130 cm-1- e 2070 cm-1, 

respectivamente (YOKOMIZO et al., 1989). Picos de adsorção nas faixas de 2030 cm-1 e 

2009 cm-1 também foram identificados para Ru suportado em sílica (UNLAND, 1973), 

valores de 2064 cm-1 foram associados ao Ru-CO suportado em Al2O3 (GOTTSCHALK 

et al., 2010). Catalisadores de Ru suportados em ZrO2 apresentaram picos de adsorção 

em 2123 cm-1, 2060 cm-1 e 1974 cm-1 também associados a fase metálica (SOARES et 

al., 2016b). 

Os catalisadores monometálicos de Ru apresentaram picos de adsorção 

correspondentes a espécies metálicas Ru0-CO suportadas em SiO2 parcialmente oxidadas. 

Acima de 100ºC há um deslocamento para faixas menores de número de onda associadas 

à adsorção em ponte de CO em Ru suportado, há pouca diferença entre os suportes até 

100ºC após o que o suporte HZSM-5-80 parece estabelecer uma ligação um pouco mais 

forte com o CO em ponte, evidenciada por picos mais proeminentes em temperaturas 

mais altas (ASSMANN et al., 2003). 
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Figura 4.10 – Espectros de DRIFTS mensurando a dessorção do CO com o aumento da 

temperatura 

 

(a) Ru/HZSM-5-80 (b) Ru/HZSM-5-23 

(c) Cu/HZSM-5-80 (d) Cu/HZSM-5-23 
 

(e) Ru-Cu/HZSM-5-80 (f) Ru-Cu/HZSM-5-23 

 
 

Na Figura 4.10 (c) e (d) foram identificados dois picos em 2137 cm-1 e 2156 cm- 

1, o pico em 2156 cm-1 é atribuído a ligação Cu+-CO em catalisadores Cu/HZSM-5 
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(HADJIIVANOV; KNÖZINGER, 2000) outros trabalhos também reportaram a presença 

de picos na faixa de 2110 a 2140 cm-1 para espécies Cu+-CO (DANDEKAR; VANNICE, 

1998) (SATO et al., 2013). No entanto, já foi reportado que o monóxido de carbono pode 

adsorver em Cu0 na mesma faixa quando há alta dispersão de cobre no suporte, a 

diferenciação entre as espécies pode ser elucidada na avaliação da termo-estabilidade das 

espécies adsorvidas visto que as espécies Cu0-CO são facilmente decompostas com o 

aumento da temperatura. Pela evolução dos espectros percebe-se que o pico 2137 cm-1 

começa como o mais predominante e após 50ºC dá lugar ao pico de 2156 cm-1 que 

permanece estável até 300ºC, indicando a presença tanto de espécies Cu0 como Cu+. A 

temperatura ambiente, a adsorção é majoritariamente na espécie metálica e, após 50ºC o 

monóxido encontra-se adsorvido nas espécies Cu+, portanto esta técnica associada aos 

resultados do XPS comprovam a presença destas duas espécies de cobre. 

A Figura 4.10 (e) e (f) contém os resultados para os catalisadores bimetálicos, os 

picos 2075 cm-1, 2137 cm-1 e 2156 cm-1 foram todos identificados nos espectros dos 

catalisadores monometálicos indicando a presença de Ru0, Cu0 e Cu+. Apesar de os picos 

de Cu+ perdurarem até 300ºC para os catalisadores de cobre monometálicos esse não é o 

caso para os bimetálicos, os picos para Ru após 100ºC também são diminuídos nos 

catalisadores Ru-Cu. Além disso, os picos para espécies bimetálicas possuem amplitude 

maior do que para os respectivos monometálicos, portanto apesar de a interação entre os 

metais aparentemente promover maior adsorção de CO a temperatura ambiente 

(SOARES et al., 2016b) há uma maior desestabilização das espécies adsorvidas em altas 

temperaturas podendo indicar um problema de recobrimento das espécies de cobre por 

um filme irregular de Ru (WU et al., 2011). Esses resultados estão de comum acordo com 

a quimissorção pois a análise de adsorção de CO mostrou maior adsorção a temperatura 

ambiente para os catalisadores bimetálicos, já a adsorção de hidrogênio apresentou uma 

desestabilização já na temperatura ambiente evidenciada pela diminuição da quantidade 

de H2 adsorvida nos bimetálicos. 

 

 

4.7 Testes Catalíticos 

A Tabela 4.8 apresenta os resultados obtidos ao final da batelada para os testes em 

reação dos catalisadores com glicerol PA. Os catalisadores foram avaliados em termos de 

conversão do glicerol, assim como seletividade para diversos produtos identificados por 

cromatografia gasosa. A Tabela 4.9 compara as seletividades para propilenoglicol para 
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todos os materiais na mesma faixa de conversão, neste caso os catalisadores bimetálicos 

alcançaram os melhores resultados embora a baixas conversões. De acordo com os 

resultados da Tabela 4.10 mais adiante, o TOF para os catalisadores metálicos é muito 

baixo, por isso após a batelada de 12 h a conversão é tão baixa. Os catalisadores de cobre 

apresentaram boa seletividade para o 1,3-PDO, assim como o catalisador Ru-Cu/HZSM- 

5-23, que apresentou a maior de todas. Os cálculos utilizados para a obtenção desses 

valores encontram-se no Apêndice C. 

 
Tabela 4.8 – Valores de conversão e seletividade para diversos produtos obtidos 

dos testes catalíticos 

Seletividade 
Catalisadores Conversão  

  1,2-PD Acetol EG 1,3-PD 1-PrOH Outrosa 

Ru/HZSM-5-80 33% 38% 0% 47% 1% 0% 14% 

Ru/HZSM-5-23 32% 29% 7% 41% 2% 8% 13% 

Cu/HZSM-5-80 11% 13% 12% 1% 17% 38% 18% 

Cu/HZSM-5-23 8% 38% 17% 9% 10% 20% 6% 

Ru-Cu/HZSM-5-80 2% 38% 0% 40% 4% 2% 16% 

Ru-Cu/HZSM-5-23 2% 54% 0% 7% 29% 2% 6% 

Solução 10% (m/m) de glicerol em água; 0,08 g de catalisador por g de glicerol; 

T = 180 ºC; P = 2,5 MPa; t = 12 horas; 500 rpm 

aOutros: Acetona, metanol, etanol, 2-propanol 

 
 

Tabela 4.9 – Seletividade a propilenoglicol em isoconversão (2%) na hidrogenólise do 

glicerol sobre catalisadores Ru-Cu/HZSM-5 

Material Seletividade (%) 

Ru/ZSM-5-80 15 

Ru/ZSM-5-23 10 

Cu/ZSM-5-80 22 

Cu/ZSM-5-23 23 

Ru-Cu/ZSM-5-80 36 

Ru-Cu/ZSM-5-23 54 

 
Os catalisadores monometálicos de rutênio apresentaram a mais alta atividade ao 

final da reação dentre todos os materiais testados, porém com baixa seletividade para 
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propanodióis. Essa tendência está de acordo com o verificado em outros trabalhos da 

literatura, as partículas de Ru favorecem alta conversão do glicerol em produtos de 

degradação como o etilenoglicol (MARIS; DAVIS, 2007) (FURIKADO et al., 2007) e, 

por vezes, a hidrogenólise de propanodióis em 1-propanol (VASILIADOU et al., 2009). 

Li et al. (2014) obtiveram os seguintes resultados de conversão e seletividade para 

propilenoglicol: 34,5% de conversão e 29,2% de seletividade para Ru/HZSM-5-25 e 25% 

de conversão e 24,4% de seletividade para Ru/HZSM-5-80. As condições de reação 

usadas foram de 160ºC, 8 MPa de H2 e uma razão mássica catalisador/glicerol de 0,375, 

além disso o teor metálico de Ru foi de 5%. Em comparação, esta dissertação alcançou 

resultados semelhantes para o Ru/HZSM-5-23 com razão mássica catalisador/glicerol de 

apenas 0,08 e 2,5% de teor metálico, além disso os resultados para Ru/HZSM-5-80 foram 

ainda melhores nessas condições. A temperatura é um dos fatores primordiais a se ajustar 

para uma boa atividade sem grande perda de seletividade, uma faixa adequada para essa 

reação reside em 180ºC-240ºC (WANG et al., 2015d; WU et al., 2011; ZHOU et al., 

2016). Ademais, é importante ressaltar que o uso do precursor Ru(NO)(NO3)x(OH)y de 

acidez moderada pode ser preferível a impregnação usando RuCl3, pois foi detectada a 

presença de íons Cl- em materiais sintetizados dessa forma (VASILIADOU et al., 2009). 

Os catalisadores preparados com RuCl3 apresentam maior acidez devido a presença de 

Cl- (KIM et al., 2021) e podem favorecer a formação de propanóis no lugar dos produtos 

desejados, é preferível para reações de hidrogenólise do glicerol uma acidez branda. 

A associação de Ru com sítios ácidos de Brönsted presentes em zeólitas é relatada 

como favorecendo a formação de propilenoglicol via acetol (GALLEGOS-SUAREZ et 

al., 2015) (JIN et al., 2014), de fato a presença de acetol foi identificada nos produtos do 

Ru/HZSM-5-23 e traços dele nos produtos do Ru/HZSM-5-80. A zeólita com razão 

sílica/alumina 23 é a mais ácida e apresentou maior quantidade de acetol detectada, porém 

a seletividade para propilenoglicol foi menor pois houve uma segunda hidrogenólise 

levando este produto a 1-propanol. 

Resultados anteriores do grupo empregando Ru/TiO2, Ru/Al2O3 e Ru/ZrO2 

mostraram valores similares para conversão com seletividades um pouco maiores. O 

catalisador Ru/TiO2 apresentou 19% de conversão e 48% de seletividade para 

propilenoglicol (SALAZAR et al., 2014) utilizando solução 20% (m/m) de glicerol e 

temperatura de 200ºC. Os catalisadores Ru/Al2O3 e Ru/ZrO2 apresentaram 33% e 30% de 

conversão e 42% e 70% de seletividade ao propilenoglicol respectivamente (SOARES et 

al., 2016b) utilizando solução 20% (m/m) de glicerol e temperatura de 180ºC. Como 
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resultado percebe-se a tendência de gerar produtos de degradação quando o Ru é 

associado às zeólitas HZSM-5. A associação de rutênio com zircônias modificadas com 

CaO e WO3 levou a valores de conversão de 21% com seletividade de 74% e 51%, 

respectivamente. Já a associação com SO4 levou à desativação do catalisador por 

envenenamento por enxofre (ARAÚJO, 2018) (SALGADO, 2021). 

Em geral, catalisadores empregando cobre como fase ativa com baixo teor 

metálico não possuem conversão apreciável (GUO et al., 2009), e a associação com 

zeólitas e sítios de acidez de Bronsted leva a formação de acroleína que é convertida em 

propanol (WU et al., 2013). O composto acroleína não foi detectado entre os produtos, 

porém a seletividade para 1-propanol aumentou consideravelmente nos catalisadores de 

cobre e podem ser um indicativo desse fenômeno. Por outro lado, existem catalisadores 

que conseguem alcançar bons resultados com baixos teores de cobre (MITTA et al., 2018) 

quando associados a suportes com acidez apropriada. Outro fator é a facilidade do suporte 

em favorecer a redutibilidade a espécies de Cu0 (Azri et al., 2020)  já que é bem 

documentada a associação da performance catalítica às espécies de Cu presentes (VILA 

et al., 2012). É reportado que a espécie Cu0 aumenta a seletividade para propilenoglicol, 

ao passo que as espécies Cu+ podem auxiliar na atividade catalítica aumentando a 

conversão do glicerol. 

Os trabalhos do grupo empregando catalisadores monometálicos Cu/Al2O3 e 

Cu/ZrO2 não apresentaram conversão apreciável nas mesmas condições reacionais dos 

respectivos catalisadores baseados em Ru. Já o Cu/TiO2 apresentou 13% de conversão e 

97% de seletividade ao propilenoglicol em 200ºC e solução 20% (m/m) de glicerol. 

Diferentemente dos catalisadores suportados em Al2O3 e ZrO2, os materiais com HZSM- 

5 se mostraram ativos na reação, porém com menor intensidade em relação ao par 

monometálico de Ru. A faixa de conversão dos catalisadores Cu/HZSM-5-80 e 

Cu/HZSM-5-23 está próxima ao resultado para Cu/TiO2, no entanto a seletividade para 

propilenoglicol é marginalmente inferior. A diferença é que houve um aumento na 

seletividade de 1,3-propanodiol e acetol além do aparecimento do 1-propanol decorrente 

da hidrogenólise de propanodióis. A associação de teores de cobre de 2,5% (m/m) com 

zircônias modificadas levou a catalisadores inativos para a reação de hidrogenólise 

(ARAÚJO, 2018) (SALGADO, 2021). 

O aparecimento de acetol nos resultados catalíticos para os catalisadores de cobre 

na Tabela 4.8 confirma a capacidade de desidratação do glicerol e esse é um efeito que 

ocorre comprovadamente no suporte (ZOU et al., 2016). O catalisador de cobre suportado 



83 
 

em HZSM-5-23 mais uma vez apresentou maior seletividade para acetol devido a maior 

acidez, e consequentemente a seletividade para propilenoglicol também foi maior. Os 

sítios de Brönsted presentes na HZSM-5 estão associados a maior geração de propanol 

(WU et al., 2013), de fato houve alta seletividade para 1-propanol nos catalisadores de 

cobre como demonstrado na Tabela 4.8. 

Para se obter bons valores de conversão usando baixos teores de cobre é reportado 

que as partículas de cobre devem estar bem dispersas na superfície do suporte oferecendo 

alta disponibilidade de sítios metálicos (WU et al., 2013). Existe um efeito estrutural 

associado à dispersão do cobre no qual maiores partículas levam a produção de propanol 

bem como diminuem a atividade catalítica (YUAN et al., 2011). Diversos trabalhos 

reportam problemas com a aglomeração de cobre nos suportes SiO2 (HUANG et al., 

2014) e ZnO (WANG et al., 2015a), neste quesito a zeólita suportada com cobre 

adicionado por troca iônica não apresenta esse problema para o relativo baixo teor 

metálico de 2,5% (m/m). Mesmo após a redução e passivação dos catalisadores, não foi 

detectado nenhum sinal de sinterização pelo DRX e os bons resultados de atividade 

apontam para a ausência da aglomeração mesmo em exposição à solução aquosa do 

reagente. O mesmo não pode ser dito quando o cobre é adicionado por impregnação, 

análises de DRX mostram a presença de partículas de 20 nm de CuO em zeólitas HZSM- 

5 quando impregnadas com cobre (KIM et al., 2018). 

A presença das espécies Cu0 e Cu+ foi detectada por XPS e DRIFTS para os 

catalisadores suportados em HZSM-5 neste trabalho em temperatura ambiente após os 

processos de redução e passivação. A interação entre essas espécies é essencial para o 

aumento da seletividade para propilenoglicol e 1,3-PDO, a associação de Cu a zeólitas 

para se obter 1,3-PDO é reportada como favorável e superior a suportes como SiO2 (YU 

et al., 2018). Os fatores que contribuem para alto rendimento a 1,3-PDO são a maior 

dispersão metálica, melhor razão Cu+/Cu0 e fatores estruturais relacionados a estrutura 

dos poros nas zeólitas. Teores altos de cobre tendem a formar partículas maiores no 

interior da estrutura das zeólitas, reduzindo a área específica e a atividade catalítica, 

portanto um teor menor com melhor dispersão sobre a superfície do sólido é preferível. 

Os resultados para os catalisadores bimetálicos mostram baixa atividade ao final 

das 12 h de reação nas condições apreciadas. Em termos da seletividade é preciso realizar 

a comparação em condições de isoconversão, como apresentada na Tabela 4.9. Os dados 

mostram que, em torno de 2% de conversão, a seletividade para propilenoglicol para 

ambos os catalisadores é superior a todos os demais, embora a seletividade avaliada no 
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catalisador Ru/HZSM-5-80 tenha atingido valores similares ao Ru-Cu/HZSM-5-80 ao 

final da reação. Os valores para Ru-Cu/HZSM-5-23, por outro lado, se mostraram os mais 

altos tanto para a geração de propilenoglicol quanto de 1,3-PDO, o catalisador Ru- 

Cu/HZSM-5-23 possui maior acidez do suporte além de enriquecimento metálico na 

superfície como constado pela análise de XPS. Pela Tabela 4.9, percebe-se que a maior 

seletividade para propilenoglicol pertence aos catalisadores bimetálicos em condições de 

conversão equiparáveis seguidas pelos catalisadores monometálicos de cobre e, por fim, 

pelos catalisadores monometálicos de rutênio. 

Wu et al. (2011) reportaram que as partículas de Ru são diluídas pelo cobre 

superficial impedindo a formação de um filme uniforme ou de largas partículas de rutênio. 

De acordo com os autores, essa diluição envenena seletivamente o catalisador, uma vez 

que o Ru altamente disperso sobre as partículas de cobre dificulta a adsorção e 

consequentemente a hidrogenólise do glicerol. A hidrogenólise é uma reação sensível a 

estrutura, o rutênio interfere na reação ao recobrir o cobre com partículas pequenas 

incapazes de adsorver o glicerol (WU et al., 2011). Os resultados de XPS nesse trabalho 

comprovam o mesmo fenômeno, assim como no trabalho de Wu et al., não houve 

evidências de interação eletrônica indicando uma interação majoritariamente de diluição 

do Ru pelo Cu. Além disso, a razão Ru/Cu elevada identificada pelo XPS mostra o 

recobrimento das partículas de cobre superficiais pelo rutênio gerando o 

“envenenamento” citado pelos autores. O rutênio recobrindo a superfície dos 

catalisadores não é identificado pelo DRX indicando ser de tamanho reduzido, o que é 

desfavorável para a atividade catalítica das partículas de Ru. 

Portanto, apesar dos bons resultados de seletividade em decorrência da ação das 

partículas de Cu, os catalisadores bimetálicos apresentaram baixas conversões nas 

condições apreciadas devido a diluição das partículas de Ru e recobrimento das partículas 

de Cu. O recobrimento pode atrapalhar a adsorção do glicerol e interferir na razão de 

Cu0/Cu+ disponíveis, como verificado pela análise DRIFTS que identificou picos de 

adsorção CO-Cu+ para altas temperaturas de catalisadores de cobre monometálicos e não 

para os bimetálicos. A adsorção de hidrogênio também parece ser afetada como 

evidenciado pela quimissorção, os valores H/RuSup diminuíram com a presença de cobre 

nos suportes em relação aos respectivos catalisadores monometálicos de Ru. 

O efeito da obstrução dos sítios de Ru pelo Cu foi observado nos trabalhos 

anteriores do grupo, entretanto em menor escala. O bloqueio promovido pelo cobre 

sempre diminui a atividade e inibe a quebra de ligações C-C, favorecendo a quebra de 
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ligações C-O. Em 180ºC, Ru-Cu/m-ZrO2 apresentou diminuição da conversão para 14% 

e incremento da seletividade para 89%, representando o melhor resultado para 

incorporação de Cu ao Ru em um catalisador suportado em zircônia nessa temperatura. 

O catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2 apresentou queda para 5% com a adição de cobre em 

180ºC. Por outro lado, a 200ºC, o catalisador Ru-Cu/WO3-ZrO2 alcançou 14% de 

conversão com seletividade a propilenoglicol de 78% (ARAÚJO, 2018) (SALGADO, 

2021). A maior diferença que se observou, no caso das zeólitas, foi o aumento na 

seletividade para 1,3-propanodiol e a grande diminuição da atividade dos catalisadores 

monometálicos. 

Utilizando os dados de dispersão metálica obtidos através das análises de 

quimissorção de H2 foi feito o estudo cinético dos catalisadores para a hidrogenólise do 

glicerol. A Figura 4.11 apresenta a evolução da conversão de glicerol para os vários 

materiais ao longo do tempo e a Tabela 4.10 contém os resultados do cálculo da taxa 

inicial de reação, da constante de velocidade aparente e do TOF (turnover frequency) para 

os materiais testados em reação. 

 
Figura 4.11 – Evolução da conversão com o tempo 

 
 

Os resultados do estudo cinético apontam que os catalisadores monometálicos de 

rutênio são muito ativos com os mais altos valores de frequência de reação e com a clara 

rápida progressão na conversão como evidenciada pela Figura 4.11. Os catalisadores 

suportados nas zeólitas de maior acidez são os mais ativos, o que está de acordo com o 

esperado pelo mecanismo de desidratação-hidrogenação. Os catalisadores de cobre 



86 
 

apresentam lenta reação nas duas horas iniciais e somente ao final das doze horas tem-se 

uma conversão apreciável. 

 
Tabela 4.10 – Resultados do estudo cinético 

 

 
Catalisadores 

k (s-1) 
x10-6 

(-r) (mol/s.gcat) 
X10-7 

TOF (s-1) 
X10-3 

 
Ru/HZSM-5-80 

 
1,15 

 
9,96 

 
8,81 

 
Ru/HZSM-5-23 

 
1,11 

 
8,94 

 
10,44 

Ru-Cu/HZSM-5- 

80 

 
0,061 

 
0,59 

 
0,71 

Ru-Cu/HZSM-5- 

23 

 
0,051 

 
0,41 0,80 

 
Os catalisadores bimetálicos apresentaram valores de TOF muito menores, cerca 

de dez vezes menor, em relação aos catalisadores de rutênio resultado da interação 

negativa entre os sítios metálicos de rutênio e cobre. Essa baixa atividade impediu a 

hidrogenólise de propanodióis a propanóis e manteve alta a seletividade para 

propilenoglicol e 1,3-propanodiol no caso do Ru-Cu/HZSM-5-23. Tais resultados podem 

ser explicados pelos problemas já elucidados da diluição do Ru pelo Cu e o consequente 

recobrimento desse último, tal como Wu et al. (2011) os valores de TOF entre os 

catalisadores monometálicos de Ru e bimetálicos Ru-Cu diferem em cerca de dez vezes, 

sendo o valor para os bimetálicos, o menor. 

 

 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Os catalisadores suportados em zeólitas com sítios metálicos de rutênio e cobre 

foram avaliados na hidrogenólise do glicerol e características texturais e estruturais foram 

elucidadas com diversas técnicas de análise. Através da troca iônica, o cobre foi 

incorporado ao suporte e por impregnação o rutênio foi adicionado, através da análise de 

XPS verificou-se que as espécies de Ru foram adicionadas inicialmente como 

nanopartículas de RuO2 com baixa interação com o suporte que foram facilmente 
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reduzidas a Ru0 após a redução. As espécies de cobre estão presentes como pequenos 

clusters ao longo da superfície ou como íons isolados, após a redução as análises de 

DRIFTS e XPS apontam que o cobre se apresenta como uma mistura das espécies Cu+ e 

Cu0. 

As análises de XPS mostram recobrimento do cobre pelo rutênio, esse foi 

adicionado por impregnação na zeólita já contendo cobre para a preparação dos 

catalisadores bimetálicos. A razão Ru/Cu determinada pelo XPS apresentou valores 

maiores que os nominais, e o enriquecimento superficial do Ru detectado nas amostras 

sugere que ele está presente como nanopartículas que se formam sobre os grãos de cobre 

nos catalisadores Ru-Cu. As análises de DRX não detectaram aglomerações metálicas 

indicando que o cobre age como diluidor das partículas de rutênio que diminuem de 

tamanho e se espalham de forma irregular na superfície do catalisador. Em virtude dessa 

diluição assim como da interação com espécies de cobre, a quimissorção de CO foi mais 

pronunciada nos catalisadores bimetálicos. Os catalisadores Ru-Cu apresentaram maiores 

valores de dispersão e área metálica na análise quimissorção de CO, porém como 

evidenciado pela análise de DRIFTS as espécies adsorvidas são mais instáveis 

dessorvendo com o aumento da temperatura. 

As consequências de todos esses fatores foram reveladas nos testes catalíticos, a 

diluição do rutênio afetou a capacidade de adsorção do glicerol de modo que a atividade 

dos catalisadores bimetálicos foi severamente afetada. A presença de cobre aumentou a 

seletividade para propanodióis, porém os valores de TOF e conversão nas condições 

apreciadas foram baixos. O catalisador Ru-Cu/HZSM-5-23, de maior acidez, alcançou 

altos valores de seletividade para propilenoglicol e 1,3-PDO, sendo os maiores valores 

obtidos para a série de catalisadores. Os catalisadores de rutênio apresentaram altos 

valores de conversão e formação de produtos de degradação associados a atividade de 

nanopartículas de Ru. Os sítios de Bronsted da zeólita contribuíram para a formação do 

intermediário acetol, identificado em maior quantidade para o suporte mais ácido HZSM- 

5-23. Os catalisadores de cobre apresentaram valores inferiores de conversão, porém com 

maior seletividade a propanodióis, a seletividade e atividade de catalisadores 

monometálicos de cobre na hidrogenólise do glicerol estão associadas a presença das 

espécies Cu+ e Cu0 identificadas pelas caracterizações. 

O catalisador Cu/ZSM-5-80 parece apresentar dois mecanismos distintos, devido 

às seletividades para 1,3-PDO e acetol. Embora não haja a identificação de acroleína nas 

análises de cromatografia, há alta seletividade para 1-propanol. É possível que este 
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catalisador possa favorecer a desidratação do glicerol tanto à acroleína, quanto à 3- 

hidroxipropanal quanto ao acetol. 

Sugestões para futuros trabalhos incluem: novos métodos de preparação para 

adicionar os sítios ativos, por exemplo, adicionar o rutênio por troca iônica e verificar se 

houve alteração no efeito deletério de bloqueamento de sítios ativos. A investigação da 

oferta de sítios de acidez nas zeólitas antes e depois das impregnações pode trazer 

informações importantes. A modificação das condições de temperatura, pressão e 

quantidade de catalisador também devem ser exploradas. 
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𝑀𝑀 

APÊNDICE A – Cálculo da dispersão metálica, área metálica e 

tamanho da partícula por quimissorção 

 
1. Dispersão Metálica 

 
 

A dispersão metálica pode ser definida como a quantidade de metal na superfície 

dos catalisadores em relação a quantidade total de metal no catalisador. Assim: 

 
𝜂𝑀−𝑆𝑢𝑝 

𝐷 = 
𝜂𝑀−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

𝑥 100% (𝐴. 1) 

 
 

onde D é a dispersão metálica, também representada por H/RuSup e CO/RuSup quando 

calculada pela quimissorção de hidrogênio e monóxido de carbono, respectivamente. 

Além disso, ηM-Sup é a quantidade de mols por grama de catalisador de metal sobre a 

superfície e ηM-Total é a quantidade total de mols por grama de catalisador de metal. 

A quantidade de metal total nos catalisadores pode ser calculada por: 
 

 

0,025 
𝜂𝑅𝑢−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  = = 

𝑅𝑢 

0,025 
= 247,35 mol/g (𝐴. 2) 

101,07 
 
 

sendo MMRu a massa molar do rutênio, ao passo que 0,025 é o teor mássico teórico para 

todas as amostras. 

A quantidade de metal superficial pode ser obtida através da quantidade de gás 

quimissorvida irreversivelmente sobre a superfície dos catalisadores respeitando-se as 

seguintes estequiometrias: 

 
𝜂𝑅𝑢−𝑆𝑢𝑝 =  2 𝑥 𝜂𝐻2−𝐼𝑟𝑟𝑒𝑣 (𝐴. 3) 

𝜂𝑅𝑢−𝑆𝑢𝑝 =  𝜂𝐶𝑂−𝐼𝑟𝑟𝑒𝑣 (𝐴. 4) 

 

tal que ηH2 – Irrev é a quantidade de H2 adsorvida irreversivelmente sobre os sólidos, a 

quantidade de CO adsorvida irreversivelmente é ηCO – Irrev. 

Logo, H/RuSup é calculada por: 

𝐻 
 

 

𝑅𝑢𝑆𝑢𝑝 

2 𝑥 𝜂𝐻2−𝐼𝑟𝑟𝑒𝑣 
= 

247,35 

 
𝑥 100% (𝐴. 5) 



104 
 

E CO/RuSup é calculada por: 
 

 

𝐶𝑂 
 

 

𝑅𝑢𝑆𝑢𝑝 

𝜂𝐶𝑂−𝐼𝑟𝑟𝑒𝑣 
= 

247,35 

 

𝑥 100% (𝐴. 6) 

 
 

As quantidades de gases adsorvidos irreversivelmente foram obtidas ajustando as 

isotermas de quimissorção total e reversível em linhas paralelas, tomando os coeficientes 

lineares de ambas a pressão de 0 mmHg e fazendo: 

 
𝜂𝐻2−𝐼𝑟𝑟𝑒𝑣 = 𝜂𝐻2−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝜂𝐻2−𝑅𝑒𝑣 (𝐴. 7) 

𝜂𝐶𝑂−𝐼𝑟𝑟𝑒𝑣 = 𝜂𝐶𝑂−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝜂𝐶𝑂−𝑅𝑒𝑣 (𝐴. 8) 

 

Todas as isotermas encontram-se no Apêndice B. Em todos os casos o grau de 

redução atingiu 100%. 

 
2. Área Metálica 

 
 

A área metálica de um catalisador pode ser calculada através da seguinte fórmula: 
 

 

 

𝐴𝑚𝑒𝑡 

𝜂𝑀−𝑆𝑢𝑝 𝑥 
𝑁𝐴𝑉 

= 
𝜂𝑆 

 

(𝐴. 9) 

 
 

sendo Amet a área metálica, NAV o número de Avogadro e ηS é a densidade de sítios 

metálicos (número de átomos do metal por unidade de área), este é um valor tabelado 

para cada elemento e pode ser encontrado no livro Catálise Heterogênea (Figueiredo e 

Ribeiro, 1987). O valor tabelado para o rutênio é: 1,63 x 1019 átomos/m2. Portanto, a área 

metálica pode ser calculada por: 

 
 

𝐴𝑚𝑒𝑡 = 
𝜂𝐶𝑂−𝐼𝑟𝑟𝑒𝑣 𝑥 6,022 𝑥 10−23

 

1,63 𝑥 1019 
(𝐴. 10)

 
 
 

empregando a quimissorção de CO. 
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3. Tamanho da partícula 
 

 

O tamanho da partícula metálica sobre a superfície catalítica pode ser estimado 

por: 
 
 

𝑣 
𝑑𝑝 = 

𝐷 
(𝐴. 11) 

 
onde dp é o diâmetro médio de partícula, D é a dispersão metálica e v é definido por: 

 

 

6  𝑥 𝑣𝑚 
𝑣 = 

𝑎𝑚 

 

(𝐴. 12) 

 
 

na qual vm é o volume por átomo metálico e am é a área ocupada por um átomo metálico. 

A área am pode ser encontrada fazendo-se o inverso da densidade de sítios 

metálicos ηS. Enquanto vm pode ser calculado por: 

 
 

𝑣𝑚 
   𝑀𝑀𝑅𝑢  

= 
𝜌𝑅𝑢 𝑥 𝑁𝐴𝑉 

 

(𝐴. 13) 

 

 
sendo ρRu a massa específica do rutênio cujo valor é 12,45 g/cm3. De posse de todos os 

dados, vm para o rutênio pode ser calculado como: 

 

101,07 g/mol 
𝑣𝑚   = 

12,45 g/𝑐𝑚3 𝑥 6,022 𝑥 1023 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠/mol 
(𝐴. 14)

 

 
𝑣𝑚 = 1,3485 𝑥 1029 𝑚3/átomo (𝐴. 15) 

 

E, por consequência, v pode ser expresso por: 
 

 

 

𝑣 = 
6 𝑥 1,3485 𝑥 1029 𝑚3/átomo 

 
 

  1 
𝑚2/átomo 

1,63 𝑥 1019 

 

(𝐴. 16) 

 

 

𝑣 = 1,32 𝑛𝑚 (𝐴. 17) 
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Por fim, o diâmetro de partícula para o rutênio é estimado por: 
 

 

 

𝑑𝑝 = 
1,32 

𝑛𝑚 (𝐴. 18) 
𝐷 

onde D é a dispersão metálica. Neste trabalho, os valores de dispersão para o cálculo do 

tamanho de partícula foram escolhidos como os obtidos pela quimissorção do CO. Ou 

seja, CO/RuSup na faixa 0 < CO/RuSup < 1. 
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APÊNDICE B – Isotermas de quimissorção 

 
 

Figura B.1 – Isoterma de quimissorção de H2 para o catalisador Ru/HZSM-5-80 
 

Figura B.2 – Isoterma de quimissorção de CO para o catalisador Ru/HZSM-5-80 
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Figura B.3 – Isoterma de quimissorção de H2 para o catalisador Ru/HZSM-5-23 
 

 

Figura B.4 – Isoterma de quimissorção de CO para o catalisador Ru/HZSM-5-23 
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Figura B.5 – Isoterma de quimissorção de H2 para o catalisador Ru-Cu/HZSM-5-80 

 

Figura B.6 – Isoterma de quimissorção de CO para o catalisador Ru-Cu/HZSM-5-80 
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Figura B.7 – Isoterma de quimissorção de H2 para o catalisador Ru-Cu/HZSM-5-23 

 

Figura B.8 – Isoterma de quimissorção de CO para o catalisador Ru-Cu/HZSM-5-23 
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APÊNDICE C – Cálculo de conversão, seletividade, rendimento 

e frequência de reação (TOF) 

 
1. Conversão, seletividade e rendimento 

 
 

As quantidades iniciais de reagentes e catalisadores eram pesadas em balança 

analítica, inicialmente o reator vazio era pesado, seguido da massa de água, massa de 

glicerol e por fim a massa de catalisador reduzido e passivado. As massas são 

representadas por: mReator, mágua, mglicerol e mcatalisador. Portanto: 

 
𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 =  𝑚𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 + 𝑚á𝑔𝑢𝑎 (𝐶. 1) 

 

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  =  𝑚𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 +  𝑚𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 +  𝑚𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐶. 2) 

 

As quantidades dos reagentes glicerol e hidrogênio, em mols, podem ser 

calculadas. A quantidade de glicerol inicial é calculada por: 

 
 

𝜂𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 

𝑚𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 
= 

𝑀𝑀𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 

 

(𝐶. 3) 

 
 

onde MMglicerol é a massa molar do glicerol e ηglicerol é a quantidade molar do glicerol. Já 

a quantidade inicial de hidrogênio é calculada considerando o gás como ideal. Deste 

modo: 

 
 

𝜂𝐻2−𝑟𝑒𝑎𝑔 

𝑃𝐻2 𝑥 𝑉𝐻2 
= 

𝑅 𝑥 𝑇 

 

(𝐶. 4) 

 

 
sendo ηH2 – reag a quantidade molar inicial do reagente H2, PH2 a pressão inicial de 

hidrogênio, VH2 é o volume inicial de H2, R é a constante universal dos gases e T é a 

temperatura inicial do sistema. O volume inicial de H2 é definido como: 

 
𝑉𝐻2 = 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 − 𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 (𝐶. 5) 

 

Vreator é o volume do reator vazio e Vsolução é o volume da solução reacional inicial. 
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A conversão neste trabalho foi obtida fazendo-se um balanço de carbonos 

considerando que inicialmente todo o carbono na solução reacional está contido no 

glicerol e posteriormente só pode ser transferido para um dos produtos gerados no fim da 

reação. Assim, a conversão é definida como: 

 
 

𝑋 = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

 
 

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 

 

(𝐶. 6) 

 
 

sendo X a conversão. A quantidade de carbono permanece a mesma ao longo de toda 

reação, portanto: 

 
𝜂𝐶,0 =  𝜂𝐶,𝑡 (𝐶. 7) 

 

onde ηC,0 é a quantidade inicial de carbono e ηC,t é a quantidade total de carbono a 

qualquer momento da reação. Como afirmado, a quantidade inicial de carbono vem 

exclusivamente das moléculas de glicerol, logo: 

 
𝜂𝐶,0 =  3 𝑥 𝜂𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙 (𝐶. 8) 

 

Durante a reação parte do glicerol é convertida em produtos carbonáceos que 

passam a representar uma parcela do balanço de carbono total, sendo assim: 

 
𝜂𝐶,𝑡 =  3 𝑥 𝜂𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙,𝑡 + 𝛴𝑗 𝑥  𝜂𝑖,𝑡 (𝐶. 9) 

 

sendo ηi,t a quantidade de matéria total do produto i a qualquer momento da reação e j é 

o número de átomos de carbono encontrados na molécula do produto i. 

Os valores para ηi,t são obtidos com as análises cromatográficas dos produtos 

utilizando-se o método do padrão interno, o equipamento foi calibrado usando o 1-butanol 

como padrão. Assim o equipamento faz o seguinte cálculo: (á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑖 / á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑋 𝑐𝑜𝑛𝑐. 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑖 / 𝑐𝑜𝑛𝑐. 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜). Com isso obtém-se as 

concentrações molares Mi,t dos produtos. O volume das injeções foi constante e igual 

a 1,2 mL em todos os casos, então: 

 
𝜂𝑖,𝑡 =  𝑀𝑖,𝑡 𝑥 1,2 𝑥 10−3 (𝐶. 10) 
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Por fim, a conversão pode ser obtida fazendo-se: 
 

 

𝜂𝐶,0 − (
𝜂𝐶,𝑡 − 

𝛴𝑗 𝑥 𝜂𝑖,𝑡) 

𝑋 = 
3

 
3 3 
𝜂𝐶,0 

3 

(𝐶. 11) 

 
 

Para se calcular o rendimento de um determinado produto i (Yi) considera-se que: 
 

 

 

𝑌𝑖 = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 𝑖 

(𝐶. 12) 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜𝑠 

 
 

Que pode ser traduzida em: 
 

 

 

𝑌𝑖 
𝑗 𝑥 𝜂𝑖,𝑡 

= 
𝜂𝐶,𝑡 

 

(𝐶. 13) 

 
 

Por fim, a seletividade para cada produto na reação pode ser obtida por: 
 

 

 

𝑆𝑖 
𝑌𝑖 

= 
𝑋 

 

𝑥 100% (𝐶. 14) 

 

 
2. Frequência de reação (TOF) 

 
 

A frequência de reação é definida como: 
 

 

𝑇𝑂𝐹 (𝑠−1) = 
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑥 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 (𝑠) 

 

(𝐶. 15) 

 
 

O TOF da reação foi calculado a partir da taxa de reação por massa de catalisador 

(-rg,m) e da quantidade molar de sítios metálicos obtida pela quimissorção de hidrogênio. 

A taxa de reação mássica foi obtida a partir da taxa de reação volumétrica (-rg,v) 

definida como: 
 

 

 
(−𝑟 ) =  − 

𝑑𝐶𝑔 
= 𝑘′𝑥 𝐶𝛼 (𝐶. 16) 

 

𝑔,𝑣 𝑑𝑡 𝑔 
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sendo Cg a concentração inicial de glicerol em mol/L, α é a ordem de reação e k’ é a 

velocidade específica da reação. Fazendo a modelagem para o reator batelada assumindo 

que a reação é de primeira ordem, α = 1, a velocidade específica pode ser calculada por: 

 
𝑘′ =  −[ln(1 − 𝑋)]𝑡−1 (𝐶. 17) 

 
 

onde X é a conversão e t o tempo em segundos. 

 
 

Para o cálculo da taxa de reação mássica, considerando que o volume de reação 

se manteve aproximadamente constante no reator batelada e que o tempo de reação é de 

12 horas pode-se calculá-lo como: 

 
 

(−𝑟𝑔,𝑚 
 

) = (−𝑟𝑔,𝑣 
𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 

) 𝑥 
𝑚𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 

= 𝑘′𝑥 𝐶𝑔 
𝑉𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 

𝑥 
𝑚𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 

 

= 𝑘 𝑥 𝐶𝑔 
 

(𝐶. 18) 

 
 

tal que Vsolução é o volume da solução reacional inicial, mcatalisador é a massa de catalisador 

e k é a constante da reação. 

Deste modo, a frequência de reação é calculada por: 
 

 

𝑇𝑂𝐹 (𝑠−1) = 
(−𝑟𝑔,𝑚)

 
2 𝑥 𝜂𝐻2−𝐼𝑟𝑟𝑒𝑣 

𝑘 𝑥 𝐶𝑔 
= 

2 𝑥 𝜂𝐻2−𝐼𝑟𝑟𝑒𝑣 

 

(𝐶. 19) 

 
 

com ηH2 – Irrev sendo a quantidade de H2 adsorvida irreversivelmente sobre os sólidos 

calculada pela quimissorção de H2. 
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APÊNDICE D – Dados para o estudo Cinético 

 

 

 

 
Tabela D.1 – Conversão e seletividade para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre 

o catalisador Ru/HZSM-5-80 

 
 

Tempo 
(h) 

Conversão 
(%) 

  Seletividade   

1,2-PDO Acetol EG 1,3-PDO 1-PrOH Outros 

00:00 1% 14% 0% 30% 16% 6% 35% 

00:30 7% 21% 0% 49% 11% 7% 12% 

01:00 17% 29% 0% 53% 9% 0% 10% 

01:30 23% 30% 0% 52% 6% 0% 12% 

02:00 26% 31% 0% 51% 5% 3% 11% 

12:00 33% 38% 0% 47% 1% 0% 14% 

 

Solução 10% (m/m) de glicerol em água; 0,08 g de catalisador por g de glicerol; 

T = 180 ºC; P = 2,5 MPa; t = 12 horas; 500 rpm 

aOutros: Acetona, metanol, etanol, 2-propanol 

 

 

 

 

 
Tabela D.2 – Conversão e seletividade para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre 

o catalisador Ru/HZSM-5-23 

 
 

Tempo 
(h) 

Conversão 
(%) 

  Seletividade   

1,2-PDO Acetol EG 1,3-PDO 1-PrOH Outros 

00:00 1% 7% 0% 27% 15% 6% 45% 

00:30 9% 22% 0% 52% 9% 5% 12% 

01:00 18% 30% 0% 51% 5% 3% 22% 

01:30 26% 30% 0% 50% 4% 5% 11% 

02:00 28% 32% 0% 49% 3% 5% 11% 

12:00 32% 29% 7% 41% 2% 8% 13% 

 

Solução 10% (m/m) de glicerol em água; 0,08 g de catalisador por g de glicerol; 

T = 180 ºC; P = 2,5 MPa; t = 12 horas; 500 rpm 

aOutros: Acetona, metanol, etanol, 2-propanol 
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Tabela D.3 – Conversão e seletividade para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre 

o catalisador Ru-Cu/HZSM-5-80 

 
 

Tempo 
(h) 

Conversão 
(%) 

  Seletividade   

1,2-PDO Acetol EG 1,3-PDO 1-PrOH Outros 

00:00 0% - - - - - - 

00:30 0% - - - - - - 

01:00 0% - - - - - - 

01:30 0% 38% 0% 0% 0% 1% 62% 

02:00 1% 24% 0% 36% 9% 1% 30% 

12:00 2% 38% 0% 40% 4% 2% 16% 

 

Solução 10% (m/m) de glicerol em água; 0,08 g de catalisador por g de glicerol; 

T = 180 ºC; P = 2,5 MPa; t = 12 horas; 500 rpm 

aOutros: Acetona, metanol, etanol, 2-propanol 

 

 

 

 

 
Tabela D.4 – Conversão e seletividade para a reação de hidrogenólise do glicerol sobre 

o catalisador Ru-Cu/HZSM-5-23 

 
 

Tempo 
(h) 

Conversão 
(%) 

  Seletividade   

1,2-PDO Acetol EG 1,3-PDO 1-PrOH Outros 

00:00 0% - - - - - - 

00:30 0% - - - - - - 

01:00 0% - - - - - - 

01:30 0% 0% 0% 0% 22% 21% 57% 

02:00 0% 0% 0% 0% 48% 7% 45% 

12:00 2% 54% 0% 7% 29% 2% 6% 

 

Solução 10% (m/m) de glicerol em água; 0,08 g de catalisador por g de glicerol; 

T = 180 ºC; P = 2,5 MPa; t = 12 horas; 500 rpm 

aOutros: Acetona, metanol, etanol, 2-propanol 
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APÊNDICE E – Calibração do GC-MS 

 

Soluções padrão foram preparadas com os principais possíveis produtos da 

hidrogenólise, além do reagente glicerol. Cada solução padrão foi preparada estipulando- 

se diferentes frações volumétricas para os componentes, de modo que o volume total de 

cada padrão foi 3 mL. 

Através de pesagem, o volume real foi obtido para cada componente a partir da 

massa específica de cada um. Após diluição em 7 mL de água, a concentração final foi 

calculada por: 

 
 

𝑀𝑖 = 
𝑚 

 
 

𝑀𝑀 𝑥 𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙 
 
 

As soluções padrão foram, então, injetadas junto ao padrão 1-butanol, 1 mL de 

cada solução acrescida de 0,2 mL da solução padrão de 1-butanol. Curvas de calibração 

foram geradas para cada componente, elas são apresentadas a seguir. 

 
Figura E.1 – Curva de Calibração do Glicerol 
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Figura E.2 – Curva de Calibração do 1,2 - Propanodiol 
 

 

 

 
 

Figura E.3 – Curva de Calibração do Etilenoglicol 
 

 

 

 
Figura E.4 – Curva de Calibração do 1-Propanol 
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Figura E.5 – Curva de Calibração do 2-Propanol 
 

 

 
 

Figura E.6 – Curva de Calibração da Acetona 
 

 

 
 

Figura E.7 – Curva de Calibração do Etanol 
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Figura E.8 – Curva de Calibração do Metanol 
 

 

 

Figura E.9 – Curva de Calibração do Acetol 
 

 

 

 
Figura E.10 – Curva de Calibração do 1,3-Propanodiol 
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APÊNDICE F – Distribuição de Poros dos materiais 

 

Figura F.1 – Distribuição de Poros do material HZSM-5-80 
 

 

 
Figura F.2 – Distribuição de Poros do material HZSM-5-23 

 

 

 
Figura F.3 – Distribuição de Poros do material Ru/HZSM-5-80 
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Figura F.4 – Distribuição de Poros do material Ru/HZSM-5-23 
 

 

Figura F.5 – Distribuição de Poros do material Cu/HZSM-5-80 
 

 
 

Figura F.6 – Distribuição de Poros do material Cu/HZSM-5-23 
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Figura F.7 – Distribuição de Poros do material Ru-Cu/HZSM-5-80 
 

 

 
Figura F.8 – Distribuição de Poros do material Ru-Cu/HZSM-5-23 
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APÊNDICE G – Fotos das unidades reacionais e de análise 

cromatográfica 

 

Figura G.1 – Reator Parr Batelada 
 

 

Figura G.2 – Cromatógrafo gasoso acoplado a espectrômetro de massas 
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Figura G.3 – Unidade multipropósito usada para redução dos catalisadores 
 


