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RESUMO 

O aquecimento global decorrente da grande emissão de poluentes atmosféricos derivados da 

queima de combustíveis fósseis não renováveis tem instigado a busca por fontes energéticas 

sustentáveis, como a biomassa, matéria prima para a obtenção da plataforma química 5-

hidroximetilfurfural (HMF), o qual pode ser convertido em biocombustíveis como 2,5-

dimetilfurano (DMF). Portanto, a conversão de HMF em DMF foi avaliada utilizando-se o 

catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. O catalisador foi preparado pelo método de impregnação seca 

com um conteúdo metálico de 5% em peso, calcinado 623 K, reduzido com hidrogênio a 623 

K e caracterizado por técnicas de DRX, TPR-H2, TPD-NH3, DRIFTS-Pyr, titulação com N2O, 

MET, MEV e Espectroscopia Raman. As reações foram realizadas em fase líquida num reator 

batelada durante 10 horas, em que se avaliou o efeito da concentração da solução de HMF, 

massa de catalisador, pressão de H2 e temperatura de reação. O sistema Cu/Nb2O5-Al2O3, sob 

as condições de temperatura de reação e pressão de H2 iguais a 423 K e 20 bar, apresentou uma 

conversão de HMF e rendimento em DMF correspondentes a 56% e 88%, além da geração de 

intermediários como 5-metil-2-furano metanol e 3-metil-pentanal. Este comportamento pode 

ser atribuído à presença de sítios ácidos tanto de Lewis quanto de Brønsted de força variada na 

superfície do catalisador, alta dispersão, além da formação de ilhas de nióbia amorfa sobre a γ-

Al2O3. 

 

Palavras chaves: 5-hidroximetilfurfural, 2,5-dimetilfurano, hidrogenação, conversão, 

rendimento. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The global warming due to the large emission of atmospheric pollutants from the burning of 

non-renewable fossil fuels has instigated the search for sustainable energy sources, such as 

biomass, which is the raw material for 5-hydroxymethylfurfural (HMF), that can be converted 

into biofuels like 2,5-dimethylfuran (DMF).  In this way, the conversion of HMF into DMF 

was evaluated on Cu/Nb2O5-Al2O3. The catalyst was prepared by incipient wetness 

impregnation method with a copper content of 5% wt., calcined at 623 K, reduced under H2 

flow at 623 K and characterized by XRD, H2-TPR, NH3-TPD, DRIFTS-Pyr, TEM, SEM and 

Raman Spectroscopy. The reactions were carried at in liquid phase in a batch reactor for 10 

hours and the effects of concentration of HMF solution, catalyst mass, H2 pressure and 

temperature were investigated. The system Cu/Nb2O5-Al2O3 under reaction conditions of 423 

K and 20 bar exhibited a HMF conversion and DMF yield of 56% and 88%, further the 

generation of intermediate products as 5-methyl-2-furan methanol and 3-methylpentanal. This 

behavior could be attributed to the presence of both Lewis and Brønsted acid sites of varying 

strength on the catalyst surface, high dispersion and the formation of amorphous niobium 

islands on γ-Al2O3. 

 

Keywords: 5-hydroxymethylfurfural, 2,5-dimethylfuran, hydrogenation, conversion, yield. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

As evidentes mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, o esgotamento 

dos combustíveis fósseis e o desequilíbrio na oferta e demanda de petróleo bruto têm gerado 

uma grande pressão na economia e sustentabilidade global. Assim, o desenvolvimento de 

tecnologias viáveis, tanto economicamente quanto ambientalmente, para a produção de 

químicos e combustíveis provenientes de fontes não fósseis tem ganhado grande atenção nesta 

década, com o intuito de diminuir a dependência do petróleo e a agressão ao meio ambiente 

(DUTTA et al., 2012; SAHA e ABU-OMAR, 2014). 

Estas novas fontes energéticas devem ser efetivas na substituição dos combustíveis 

fósseis para produção de energia, renováveis, sustentáveis e bem distribuídas globalmente. 

Nesse sentido, a energia solar, eólica, geotérmica e a biomassa são promissoras fontes 

energéticas naturais, em que são abundantes e permitem o desenvolvimento de tecnologias 

neutras em emissão de carbono, minimizando, portanto, os efeitos do aquecimento global 

(SERRANO-RUIZ e DUMESIC, 2011). 

 Diante desse cenário, a biomassa é considerada uma alternativa potencial às fontes 

fósseis para a produção de combustíveis, produtos químicos finos e, atualmente, base para 

produção de biocombustíveis destinados ao setor de transporte, com intuito de minimizar a 

dependência do petróleo. Apesar desta proposta ainda representar um desafio para os diversos 

setores produtivos, os benefícios ambientais e econômicos provenientes da utilização em larga 

escala desta tecnologia irão, gradativamente, estimular a sociedade a utilizá-la (SERRANO-

RUIZ e DUMESIC, 2011). 

A biomassa lignocelulósica, a qual é composta de celulose, hemicelulose e lignina, é 

uma fonte potencial para a produção de combustíveis líquidos e produtos químicos renováveis, 

em que é capaz de atender às futuras demandas energéticas sem afetar a produção de alimentos, 

uma vez que é muito abundante. Nesse contexto, os componentes hemicelulose e celulose 

podem ser transformados em diversas plataformas químicas, como açúcares e furanos, e 

bicombustíveis, como o bioetanol, biogasolina e biobutanol, através das rotas bioquímica, 

catalítica e termoquímica (HAN et al., 2014). 

O pré tratamento adequado da biomassa lignocelulósica, visando separar a celulose da 

lignina e quebrar sua rígida estrutura, seguido dos processos de hidrólise da celulose e 

desidratação catalítica dos açúcares (pentoses e hexoses) gera uma importante plataforma 
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química (building block), denominada 5-hidroximetilfurfural (HMF) (CLIMENT et al., 2014; 

SAHA e ABU-OMAR, 2013). 

 O HMF se destaca como um importante intermediário químico na produção industrial 

de solventes, polímeros e aditivos de combustíveis, sendo uma molécula obtida através da 

aplicação de catalisadores ácidos na biomassa rica em celulose. As ligações C=O, C–O, C=C e 

o anel furânico do HMF o tornam vulnerável às transformações catalíticas por meio de vários 

métodos, como hidrogenação, oxigenação e esterificação, consequentemente, a conversão 

catalítica do HMF representa um desafio para a utilização da biomassa (KONG et al., 2015; 

SERRANO-RUIZ e DUMESIC, 2011). 

Dentre os produtos químicos derivados do HMF, o 2,5-dimetilfurano (DMF) é um 

biocombustível bastante atrativo, uma vez que possui alta densidade energética (30 kJ.cm-3), 

elevado número de octanos (119), baixo teor de oxigênio (O/C = 0,17), um ponto de ebulição 

satisfatório (92-94 °C), imiscibilidade em água e uma fácil mistura com a gasolina. O DMF é 

produzido a partir da hidrogenação do HMF, logo, durante a reação são gerados muitos produtos 

colaterais, por exemplo 2,5-dihidroximetilfurano (DHMF), 2,5-dimetiltetrahidrofurano 

(DMTHF) e o 2,5-dihidroximetiltetrahidrofurano, os quais reduzem a seletividade do processo 

para DMF e aumentam os custos de purificação (KONG et al., 2015; ZHANG et al., 2017).  

Desse modo, o desenvolvimento de sistemas seletivos e de elevado rendimento é o 

principal desafio para a conversão de HMF em DMF. Logo, muitos estudos têm sido realizados 

acerca da hidrogenação seletiva de HMF a DMF sobre catalisadores metálicos, tanto de metais 

nobres, como Ru, Pd e Pt, quanto de metais de transição, como Cu e Ni, em que são empregados, 

geralmente, em meios ácidos de Lewis (ZHANG et al., 2017). 

Os catalisadores de Cu suportados em zircônia, alumina ou óxidos metálicos porosos, 

como Cu/ZrO2, Cu-Ni/Al2O3 e Cu/PMO são caracterizados por apresentarem baixos 

rendimentos de DMF. Os sistemas de Ni, por exemplo, Ni/Co3O4, apresentam elevado 

rendimento a DMF com elevadas pressões de hidrogênio. Já os catalisadores de Ru, tais como 

Ru/C, Ru/Co3O4, CuRu/C apresentaram baixos rendimentos ou elevada seletividade de DMF, 

com altas temperaturas. Por outro lado, os catalisadores a base de metais nobres apresentam 

elevados rendimentos de DMF, por exemplo, o sistema Ru/Co3O4 demonstrou um rendimento 

de 93,4% de DMF após 24 horas reacionais. Enquanto isso, no grupo dos catalisadores de Pt, o 

sistema PtCo apresentou um rendimento a DMF correspondente a 98% (GUO et al., 2016; 

HANSEN et al., 2012; ZHANG et al., 2017). 
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Portanto, a preparação de sistemas baseados em metais de baixo custo e reduzida 

toxicidade é de suma importância (GUO, et al., 2016). Diante disso, neste trabalho será avaliado 

o desempenho do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 na obtenção de DMF a partir da hidrogenação 

seletiva do HMF, em que serão estudadas as suas propriedades estruturais e químicas assim 

como as condições de reação como temperatura, pressão de hidrogênio, concentração de 

reagente e massa de catalisador. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo geral 

Obter 2,5-dimetilfurano a partir da hidrogenação seletiva do 5-hidroximetilfurfural 

utilizando o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 e avaliar diferentes condições de reação. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Preparar o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 pelo método de impregnação seca; 

 Analisar e caracterizar os materiais mediante diferentes técnicas com o intuito de 

estabelecer a relação entre as propriedades estruturais e químicas do catalisador com a 

hidrogenação do 5-hidroximetilfurfural; 

 Estudar o desempenho catalítico do sistema Cu/Nb2O5-Al2O3 na reação de hidrogenação 

seletiva do HMF, variando a pressão de hidrogênio, temperatura de reação, 

concentração do reagente e massa de catalisador. 

 

 

 



16 
 

CAPÍTULO 2  – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada uma revisão da literatura sobre o processo de obtenção 

do 2,5-dimetilfurano (DMF) a partir da hidrogenação catalítica do 5-hidroximetilfurfural 

(HMF). Será feita uma abordagem sobre: o sistema energético atual e suas consequências para 

aquecimento global; biomassa e sua transformação; a importância do HMF como plataforma 

química e os principais sistemas catalíticos estudados para o processo de hidrogenação do HMF 

em DMF. 

2.1 Sistema energético global e mudanças climáticas 

Desde o início da era industrial grandes quantidades de gases poluentes passaram a ser 

emitidos para a atmosfera como uma consequência do uso de combustíveis fósseis (CHIARI e 

ZECCA, 2011). A produção de energia pela humanidade é o principal contribuinte para o 

lançamento atmosférico de gases do efeito estufa, principalmente, o dióxido de carbono (CO2), 

resultante da combustão destes combustíveis. Portanto, nota-se que que estes fatos e outras 

perturbações antropogênicas ao meio ambiente, como desmatamento e a degradação de 

ecossistemas para agricultura e pecuária, são as causas para a indução ao aquecimento global 

(CHIARI e ZECCA, 2011; HOOK e TANG, 2013; EL-SHARKAWY, 2014). 

De acordo com a IPCC (2014), entre os anos 1750 e 2011 as emissões antropogênicas 

acumuladas de CO2 para a atmosfera totalizaram 2040 ± 310 Gt. Deste total, cerca de 40% 

permaneceu na atmosfera, enquanto que o restante foi transferido da atmosfera para as plantas, 

solo e oceano, sendo que este último absorveu, aproximadamente, 30% do total emitido, fato 

que contribui para a redução de pH das águas oceânicas. No entanto, apesar dos diversos 

acordos climáticos, estas emissões continuaram a crescer entre 2000 e 2010, sendo que em 2010 

as emissões de CO2 atingiram 49 ± 4,5 Gt. 

Diante dessa situação, o clima da Terra tem apresentado notáveis variações durante os 

últimos 50-70 anos, em que a temperatura superficial terrestre sofreu uma elevação de 0,8 °C 

ao longo do século XX (EL-SHARKAWY, 2014). As mudanças climáticas são expressivas e 

graves no meio ambiente, causando mudanças no regime de precipitações, nos sistemas 

hídricos, no comportamento e qualidade de vida das espécies animais, além de prejudicar a 

produção de alimentos e a economia (IPCC, 2014). Na Figura 2.1 são apresentadas as alterações 
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de temperatura e regime de precipitação entre o período 1986-2005 e 2081-2100, em que 

podemos observar, de acordo com a projeção, o aumento significativo de temperatura global e 

das precipitações em determinadas regiões. 

Fonte: Adaptado de IPCC (2016). 

Figura 2.1 - Projeção das alterações climáticas. 

Globalmente, os aumentos na emissão de CO2 a partir da combustão de combustíveis 

fósseis são impulsionadas tanto pelo crescimento populacional quanto econômico, sendo este 

último o mais impactante (IPCC, 2014). Segundo a International Energy Agency  (IEA, 2017), 

atualmente, cerca de 80% de toda a energia primária no mundo possui origem de combustíveis 

fósseis, em que 36% corresponde ao petróleo, 26,9% ao gás natural e 17,1% ao carvão. Na 

figura 2.2 podemos observar a composição da matriz energética mundial, na qual nota-se que a 

energia derivada da biomassa, energia nuclear e hidroelétricas respondem por somente 17,8% 

do suprimento total. 
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Fonte: Adaptado de IEA (2017). 

Figura 2.2 - Matriz energética mundial. 

 Portanto, a crescente redução dos hidrocarbonetos fósseis, as grandes emissões de gases 

do efeito estufa e o futuro aumento na demanda energética têm instigado a sociedade no 

desenvolvimento de combustíveis substitutos para as fontes fósseis. Assim, enquanto as fontes 

energéticas como solar, eólica, hidrelétrica e geotérmica podem substituir o gás natural e 

carvão, a biomassa se revela como única fonte orgânica de carbono comparável e equivalente 

ao petróleo para a produção de combustíveis e químicos de maior valor agregado (SERRANO-

RUIZ et al., 2011). 

2.2 Biomassa 

A biomassa pode ser definida como qualquer matéria viva presente na Terra, de origem 

vegetal ou animal. Dentre as fontes de biomassa destacam-se resíduos de madeira, subprodutos 

da agricultura, resíduos de animais e do processamento de alimentos (GOYAL et al., 2008). O 

processo de produção da biomassa através das plantas (terrestres e aquáticas) se dá por meio da 

fotossíntese com a conversão da luz solar em material vegetal, em que a energia solar é 

armazenada nas ligações químicas dos componentes estruturais do vegetal. Assim, quando 

ocorre a ruptura das ligações entre moléculas adjacentes de carbono, hidrogênio e oxigênio, 

Biomassa
5,7% Hidrelétricas

2,3%
Nuclear

9,8%

Gás natural
26,9%Carvão

2,2%

Óleo
36,0%
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através da digestão, combustão ou decomposição, estas substâncias liberam a energia química 

armazenada (MCKENDRY, 2002). 

A partir do processamento eficiente da biomassa, tanto quimicamente quanto 

biologicamente, o produto energético liberado das ligações químicas se combina com o 

oxigênio e, portanto, o carbono é oxidado, produzindo CO2 e água (MCKENDRY, 2002). Desse 

modo, o processo se torna cíclico, uma vez que a energia solar se combina com o dióxido de 

carbono e a água para formar, novamente, a biomassa, ou seja, são gerados o oxigênio e os 

açucares (CH2O)n, armazenados sob formas poliméricas (celulose e hemicelulose), assim como 

podemos observar na Figura 2.1 (HUBER et al., 2006). 

 

Fonte: Adaptado de HUBER et al., 2006. 

Reação 2.1 -  Reação de formação da biomassa. 

Beringer et al. (2011) estimam que as fontes de biomassa possuem um potencial de 

energia correspondente a 130-270 EJ/ano, representando de 15-25% do suprimento da demanda 

energética de 2050. Por outro lado, de acordo com Mckendry (2002), estudos apontam que a 

biomassa proveniente de florestas e resíduos de agricultura possui um potencial energético 

anual estimado em 30 EJ. Enquanto isso,  Searle e Malins (2015) apontam que a máxima 

energia proveniente da biomassa em 2050 é de 60-120 EJ /ano. Assim, Roy e Dias (2017) 

afirmam que apesar das diferenças nas previsões, devido à diferentes metodologias adotadas, 

ainda é possível notar o grande potencial da biomassa como fonte de energia renovável. 

As propriedades químicas e físicas da biomassa são fatores determinantes para a sua 

utilização como matéria prima em processos de conversão para obtenção de energia 

(MCKENDRY, 2002). A biomassa lignocelulósica é composta, majoritariamente, de três 

componentes poliméricos, sendo eles a celulose, hemicelulose e a lignina. Tais componentes 

são polissacarídeos, ou seja, polímeros naturais de cadeia longa, em que a proporção de celulose 

e lignina na cultura energética é um importante fator para a eficiência dos processamentos de 

conversão (HAN et al., 2014). Na Tabela 2.1 são apresentadas as principais fontes de biomassa 

lignocelulósica e suas respectivas composições químicas, características energéticas e de 

produção.  
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Tabela 2.1 - Fontes de biomassa e suas respectivas composições, teores energéticos e 

produtividade. 

Componentes da biomassa 
Grão de 

milho 
Gramíneas 

Cana de 

açúcar 
Eucalipto Madeira 

Produtividade (toneladas/ha.ano) 7 08-20 73-87 02-00 11,6 

Calor de combustão (MJ/Kg) 17 ≈ 17 16,8 18,1 18,6 

Teor energético (GJ/ha.ano) 1,35 - 0,346 5,57 7,43 

Componentes representativos (wt %)           

Celulose 3 40-45 22 48 46-50 

Hemicelulose 6 31-35 15 14 19-22 

Lignina 2 06-12 11 29 21-29 

Extratos 72 0 43 2 3 

Acidos - 0 0 4 3 

Proteinas 10 05-11 0 0 0 

Carbono - 05-06 9 1 0,3 

Fonte: Adaptado de TOWLER et al., 2004; LYND et al.,1999 e KLASS, 2004.  

A celulose é definida como um polímero composto de cadeias lineares de unidades 1,4-

glucopiranose, com um peso médio de 100 u. A hemicelulose é um polissacarídeo encontrado 

na parede celular do vegetal, composta basicamente de açucares, por exemplo, glicose, xilose 

e manose, em que possui um peso molecular médio menor que 30 u e é caracterizada por se 

apresentar sob a forma de estruturas ramificadas. Já a lignina apresenta três características 

básicas, isto é, formada por grupos de compostos amorfos, elevado peso molecular e compostos 

quimicamente relacionados; além disso, a lignina é altamente ramificada, em que se supõe que 

sua estrutura base seja de fenil-propanos, isto é, cadeias de três carbono ligadas a anéis de seis 

átomos de carbono (GOYAL et al., 2006). 

A celulose e a hemicelulose representam a maior fração em massa da biomassa 

lignocelulósica, aproximadamente, 60-90%, além disso, estes dois componentes estão 

fortemente ligados à lignina por meio de ligações covalentes e ligações de hidrogênio, fato que 

torna a estrutura da biomassa resistente a qualquer tratamento. A degradação dos compostos da 

biomassa possibilita a obtenção de vários produtos, dentre eles, importantes plataformas 

químicas, como o HMF. Na Figura 2.2 são apresentadas as estruturas químicas dos principais 

componentes da biomassa e os diversos produtos decorrentes das reações de degradação dos 

mesmos (HUBER et al., 2006; LIMAYEM e RICKE, 2012; RASMUSSEN et al., 2014). 
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Fonte: Adaptado de RASMUSSEN et al., 2014. 

Figura 2.3 - Componentes da biomassa e seus produtos de degradação. 

2.3 Transformação da biomassa 

A biomassa é composta de carboidratos (celulose e hemicelulose), lignina, ácidos, 

lipídios, proteínas e outros, em que é a fonte de matéria prima alternativa mais atrativa, uma 

vez que se apresenta como única fonte de carbono amplamente disponível, depois do petróleo 

e carvão. Dessa forma, os carboidratos são promissores, pois, formam a maior fonte natural de 

carbono (PUTTEN, et al., 2013). 

Na atividade de transformação da biomassa foram propostas as biorefinarias, as quais 

seriam responsáveis pelo processamento sustentável da biomassa com vista na obtenção 

produtos e energia. Nesse contexto, as biorefinarias estão atreladas ao processamento de 

matérias como amido, sacarose e óleos vegetais, envolvendo atividades como fermentação de 

açúcar para produção de etanol. Para a conversão da biomassa em químicos destacam-se duas 

estratégias: (1) estudos, análises, estabelecimento de metodologia e conhecimento da molécula 

plataforma, a fim de encontrar a rota sintética mais eficiente para obtenção dos produtos 



22 
 

desejados; (2) conhecimento do sistema catalítico e o processo a ser empregado (hidrogenação, 

hidrogenólise, oxidação e entre outros), com objetivo de obter eficiência e velocidade na 

formação dos bioprodutos (GALLEZOT, 2012; BOZELL, 2008). 

A conversão da biomassa, derivada de materiais vegetais, como cana de açúcar e milho, 

é a etapa crucial para a obtenção de unidades de monômero de açúcares, as quais são, 

posteriormente, transformadas em biocombustíveis e químicos, em que a hidrólise se destaca 

como um processo eficiente e seletivo. Nesse contexto, para se obter elevados rendimentos de 

glicose, a biomassa lignocelulósica precisa passar por um tratamento (HUBER et al., 2006). 

Tal pré-tratamento da biomassa tem o intuito de reduzir a cristalinidade da celulose, aumentar 

a área específica da biomassa, remover a hemicelulose e quebrar a “parede” da lignina, 

consequentemente, ocorre uma alteração na estrutura da biomassa, melhorando e adequando a 

matéria prima para o processamento posterior. Os métodos de pré-tratamento podem ser físicos, 

químicos, térmicos ou uma combinação entre estes (MOSIER et al., 2005, apud HUBER et al., 

2006). 

De acordo com Moiser e colaboradores (2005, apud HUBER et al., 2006), podemos 

destacar algumas características que aprimoram e reduzem os custos dos processos de 

tratamento da biomassa, como: baixos custos dos produtos químicos para pré-tratamento, 

neutralização e adequação da matéria; geração mínima de resíduos; reações rápidas e utilização 

de produtos químicos não corrosivos, minimizando os gastos de reatores; promover elevados 

rendimentos de produto nos posteriores processos de hidrólise ou fermentação e facilitar a 

recuperação da lignina e outros constituintes para a conversão em coprodutos de maior valor 

agregado. 

Existem três formas de reduzir o teor de oxigênio dos carboidratos, sendo elas: remoção 

de moléculas de carbono pequenas e oxidadas, tais como dióxido de carbono, formaldeídos e 

ácido fórmico; hidrogenólise, em que ocorre a remoção do oxigênio das moléculas através da 

formação de água, onde para cada átomo de oxigênio é formada uma o molécula de hidrogênio; 

e o processo de desidratação dos carboidratos, no qual a água é removida e forma-se uma 

variedade de compostos importantes, dentre eles furanos e ácido levulínico (PUTTEN, et al., 

2013). 

Então, a celulose, carboidrato principal da biomassa lignocelulósica, é vista como fonte 

para uma variedade de plataformas químicas renováveis e biocombustíveis. A hidrólise da 

celulose por meio de processos catalisados por enzimas e ácidos minerais produz o monômero 
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glicose, o qual pode ser convertido em frutose, por meio do processo de isomerização 

enzimática ou química, e posteriormente em moléculas de maior valor agregado (EMINOV et 

al., 2016; GUO et al., 2017). 

Diversos processos de conversão de carboidratos têm sido estudados a partir de vários 

tipos de reação, em que se destacam os processos de hidrólise, desidratação, isomerização, 

condensação aldólica, reforma, hidrogenação e oxidação (EMINOV et al., 2016; GUO et al., 

2017). Na Figura 2.3 é apresentado um resumo dos métodos para transformação catalítica da 

biomassa lignocelulósica. 

 

Fonte: Adaptado de CENTI et al., 2011. 

Figura 2.4 - Processos de transformação da biomassa lignocelulósica. 

A frutose originada da isomerização da glicose pode sofrer uma desidratação e ser 

transformada na molécula HMF, a qual é vista como a principal plataforma química derivada 

em larga escala da biomassa lignocelulósica. Logo, a conversão catalítica do HMF é uma etapa 

crucial para a eficiente utilização da biomassa lignocelulósica, originando vários compostos de 

maior valor agregado (GUO et al., 2017; KONG et al., 2015). 

Nesse sentido, a Figura 1.1 ilustra, resumidamente, o processo de conversão da 

biomassa lignocelulósica em HMF e os potenciais químicos derivados deste último. 
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Fonte: Adaptado de LOPES et al., 2017. 

Figura 2.5 - Transformação da biomassa em produtos químicos potenciais. 

2.4 A plataforma química do 5-hidroximetilfurfural 

As primeiras publicações sobre a síntese de HMF foram registradas em 1895. Desde 

então, ocorreu um crescente interesse pelos derivados furânicos, os quais se demonstravam 

como importantes compostos para produção de uma variedade de químicos e combustíveis. A 

produção de compostos furânicos a partir de carboidratos, especialmente HMF, teve início em 

meados do século XX. Nesse contexto, em 1921 foi descoberta a utilidade comercial do furfural 

na Companhia Quaker Oats, em que foi estudada uma variedade de processos utilizando ácido 

sulfúrico para tratamento de matéria orgânica. Portanto, do século XXI em diante vários estudos 

de síntese, produção e patente foram registrados (BROWNLEE e MINER, 1948; PUTTEN, et 

al., 2013). 

Bozel e Petersen (2010), a partir de uma lista das dez mais importantes plataformas 

químicas, publicada pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos em 2004, indicaram 

novas oportunidades químicas obtidas dos carboidratos, sendo elas o etanol, furanos, glicerol, 

ácido lático, ácido succínico, ácido hidroxipropanóico, ácido levulínico, xilitol e sorbitol, em 

que dentre estas destacam-se os furanos, classe que o HMF é pertencente. Segundo os mesmos 

autores, o HMF se apresenta entre as mais importantes plataformas químicas, pois, mantém 
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todos os 6 átomos de carbono que estavam presentes nas hexoses e apresenta elevada 

seletividade em sua preparação, particularmente, a partir da frutose, fato que o torna comparável 

a outras plataformas químicas como ácido levulínico e bioetanol. 

O HMF é um intermediário químico que contém os furanos, hidroxilas e metil como 

grupos funcionais, logo, pode ser transformado em intermediários para química fina, produção 

de polímeros, combustíveis como 2-metilfurano e 2,5-dimetilfurano, os quais são aditivos de 

octanagem, e monômeros, como 2,5-hidroximetilfurano. Esta versatilidade na obtenção de 

produtos químicos de maior valor agregado é o que torna o HMF uma molécula atrativa, e não 

suas características de ponto de fusão e estabilidade (CLIMENT et al., 2014; GUO et al., 2017; 

PUTTEN et al., 2013). 

Na Figura 2.7 são apresentadas as estruturas químicas de uma variedade de importantes 

compostos de 6 carbonos que podem ser formados a partir do HMF. Dentre estes, o 

alcoximetilfurfural, ácido 2,5-furanodicarboxílico, ácido 5-hidroximetilfuróico e o 2,5-

dimetilfurano são derivados furânicos com elevados potenciais de aplicação em combustíveis 

e produção de polímeros (PUTTEN et al., 2013). 

 

Fonte: Adaptado de PUTTEN et al., 2013. 

Figura 2.6 - Potencial do HMF como plataforma química. 

Diante disso, o HMF é um promissor precursor para os produtos químicos e 

biocombustíveis a partir da biomassa, porém, a dificuldade em alcançar um processo altamente 

seletivo aliada a um elevado rendimento resulta em um preço de custo relativamente alto. 
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Consequentemente, a elaboração e desenvolvimento de tecnologias de processo para a 

produção comercial de HMF é um dos maiores desafios para a tornar os biocombustíveis 

competitivos com os combustíveis fósseis (EMINOV et al., 2016; PUTTEN et al., 2013). 

2.5 Hidrogenação seletiva do 5-hidroximetilfurfural 

A transformação do HMF e seus derivados em combustíveis e produtos químicos de 

maior valor agregado pode ser efetuada a partir da reação de hidrogenação, uma vez que as 

moléculas de partida do processo apresentam grande quantidade de oxigênio, elevada 

reatividade, ótima solubilidade em água, alto ponto de ebulição e baixa densidade energética 

(CLIMENT et al., 2014). 

 A hidrogenação seletiva do HMF é capaz de produzir, de acordo com a extensão da 

redução, diversos produtos, os quais podem ser divididos em duas categorias principais. A 

primeira é a de biocombustíveis de elevada densidade energética e número de octanos, a qual 

inclui o 2,5-dimetilfurano (DMF) e o 2,5-dimetiltetrahidrofurano (DMTHF). A segunda 

contempla os dióis precursores para a produção de polímeros, como 2,5-dihidroximetilfurano 

(DHMF) e 2,5-dihidroxitetrahidrofurano (DHMTHF) (CLIMENT et al., 2014; ROMÁN-

LESHKOV et al., 2007). 

 Dentre os derivados furânicos, o 2,5-dimetilfurano (DMF) se apresenta como o mais 

atrativo para formulações de combustíveis. O DMF possui ponto de ebulição de 94 °C, elevado 

número de octanagem (RON = 119), um teor energético de 31,5 MJ L-1, o qual é similar ao da 

gasolina (35 MJ L-1) e 40% maior que o do etanol (23 MJ L-1) e não é solúvel em água, logo, 

ele não será contaminado por meio da absorção de água da atmosfera (ROMÁN-LESHKOV et 

al., 2007; ZHONG et al., 2010). Na tabela 2.2 é realizada uma comparação entre as propriedades 

físicas e químicas do DMF, etanol e gasolina. 
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Tabela 2.2 - Comparação entre combustíveis. 

Comparação entre as propriedades dos combustíveis 

Propriedades DMF Etanol Gasolina 

Fórmula molecular C6H8O C2H6O C2-C14 

Massa molecular (Kg/Kmol) 96,13 46,07 100-105 

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

Solubilidade em H2O a 25°C (mg/mL) Praticamente insolúvel Muito solúvel Insolúvel 

Teor gravimétrico de oxigênio (%) 16,67 34,78 0 

H/C 1,33 3,00 1,865 

O/C 0,17 0,50 0 

Estequiometria Ar/combustível 10,72 8,95 14,56 

Valor calorífico gravimétrico (MJ/Kg) 33,7 26,9 43,2 

Número de octanagem 119 110 95,8 

Temperatura de ignição (°C) 285,85 423 257 

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

Fonte: Adaptado de ZHONG et al., 2010. 

Um dos principais desafios na transformação do HMF em DMF é a seletividade, uma 

vez que, devido aos vários grupos funcionais do HMF (C=O, C-O, C=C e o anel furânico), os 

produtos resultantes da hidrogenação são uma mistura de vários compostos, destacando-se os 

de anel hidrogenado e os de cadeia lateral. Tal diversidade de subprodutos pode resultar em 

uma redução de rendimento do DMF e aumento dos custos de purificação do produto final 

(WANG, et al., 2014). 

No processo de hidrogenação, é necessária uma reação seletiva entre o hidrogênio e os 

grupos formaldeído e hidroxilas, sem que ocorra uma hidrogenação excessiva ou uma abertura 

do anel furânico. Desse modo, a hidrogenação de HMF a DMF contempla a hidrogenação 

seletiva da ligação C=O e posterior hidrogenólise da ligação C-O na presença das ligações C=C. 

Além disso, uma vez que as moléculas plataformas químicas derivadas da biomassa possuem 

elevada composição de oxigênio, a conversão em hidrocarbonetos combustíveis necessita da 

retirada deste elemento. Dessa forma, a produção de DMF exige a elaboração e síntese de 

catalisadores altamente seletivos, logo, novas rotas catalíticas e mecanismos reacionais são 

necessários para a transformação controlada dos biopolímeros e subsequente desoxigenação 

das moléculas resultantes.  (DE et al., 2015; ROMÁN-LESHKOV et al., 2007; MITRA, et al., 

2015; WANG, et al., 2014). 
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Então, os pesquisadores têm desenvolvido uma diversidade de catalisadores para a 

hidrogenação seletiva do HMF em DMF, em que os mais importantes serão apresentados na 

seção 2.4. Contudo, independente do sistema catalítico, algumas reações são características do 

processo, sendo elas: a hidrogenação dos grupos C2-aldeído e C5-hidroxila em DHMF e 5-

metilfurfural (MF), respectivamente; posterior transformação do DHMF e MF no intermediário 

MFA; hidrogenação do MFA em DMF. Tais etapas são apresentadas na Figura 2.5 (HU, et al., 

2014a). 

 

Fonte: Adaptado de HU et al., 2014a. 

Figura 2.7 - Mecanismo reacional da hidrogenação seletiva de HMF. 

Termodinamicamente, a hidrogenação das ligações C=C é mais fácil em relação à da 

ligação C=O, uma vez que as energias de ligação são 615 KJ.mol-1 e 715 KJ.mol-1. No entanto, 

devido a presença de anéis furânicos conjugados, a hidrogenação das ligações C=O são 

relativamente mais fáceis comparadas à ligação C=C, portanto, uma vez que o HMF é muito 

reativo, são formados subprodutos como álcool furfurilico (FA), 2,5-

dihidroximetiltetrahidrofurano (DHMTHF), 5-metiltetrahidrofurano (MTHFA), 2,5-

dimetiltetrahidrofurano (DMTHF), 2,5-hexanediona (HDN) e 2-hexanol, assim como podemos 

observar na Figura 2.5 (NOLER e LIN, 1984; NAKAGAWA et al., 2013). 

O desafio dos processos de hidrogenação consiste em atingir o máximo grau de retirada 

de oxigênio utilizando a menor quantidade possível de hidrogênio. Vários tipos de catalisadores 

têm sido testados para tal processo, os quais apresentam as suas respectivas vantagens e 
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desvantagens. Os catalisadores metálicos de Pd, Pt, Re, Rh, Ru , Fe, Ni e Cu tem apresentado 

boas atividades catalíticas em reações de hidrogenação e/ou hidrogenólise. Contudo, tais 

sistemas, geralmente, requerem elevadas pressões de hidrogênio, fato que que resulta em um 

grande consumo desse gás, promovendo em alguns sistemas, consequentemente, a total 

hidrogenação das ligações duplas (HE e WANG, 2012, apud DE, 2015; BYKOVA et al., 2012). 

2.6 Catalisadores na hidrogenação seletiva de HMF a DMF 

Com vistas nas excelentes propriedades físico químicas e as perspectivas de mercado 

do DMF, vários sistemas catalíticos já foram estudados, por exemplo, avaliou-se a 

hidrogenação de HMF em DMF utilizando como fonte de hidrogênio o hidrogênio molecular, 

ácido fórmico, álcoois e água. Observou-se também a influência de diferentes solventes, como 

1-butanol, tetrahidrofurano (THF), álcool isopropílico, solução de H2SO4 e CO2/H2O. Nesse 

sentido, foram avaliados sistemas catalíticos, principalmente, a base de Cu, Pt, Pd e Ru, em 

diferentes temperaturas e tempos de reação (HU, et al., 2014a). 

Devido aos diferentes grupos funcionais do HMF, vários subprodutos são formados em 

seus processos de conversão em DMF, resultando em um baixo rendimento do produto desejado 

e aumento dos custos de purificação. Os catalisadores bimetálicos são vistos como uma 

alternativa para melhorar tais problemas. Nestes sistemas, a incorporação de um segundo metal 

cria maiores chances da ocorrência de uma modificação na superfície estrutural e na 

composição dos catalisadores, tornando-os significativamente diferentes em relação aos 

análogos catalisadores monometálicos, uma vez que há interações geométricas e eletrônicas 

entre os dois metais (TAO, et al., 2014). 

De acordo com os estudos de Román-Leshkov e colaboradores (2007), o sistema 

catalítico CuCrO4, em solvente 1-butanol e sob atmosfera de H2, apresentou uma conversão de 

HMF igual a 100% e um rendimento e seletividade de DMF correspondente a 61%, em que foi 

utilizada uma temperatura de 493 K e um tempo de reação de 10h. No entanto, os autores 

observaram que pequenas quantidades de íons cloreto presentes no sistema (introduzidos 

durante a etapa de desidratação) promoveram uma significativa desativação do catalisador. 

Logo, os autores desenvolveram um novo catalisador resistente a estes íons, o qual foi baseado 

em Cu e Ru suportado em carbono (CuRu/C) e proporcionou rendimentos de DMF 

correspondentes a 71%. 
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Utilizando também o 1-butanol como solvente e o hidrogênio molecular, o sistema 

bimetálico de nanopartículas de platina e cobalto suportadas em esferas de carbono 

(PtCo@HCS) apresentou 100% de conversão de HMF com um rendimento a DMF 

correspondente a 98%, em que foi empregada uma temperatura de 180 °C durante 2 horas. 

Notou-se que este sistema apresentou os mesmos resultados em um segundo ciclo de utilização. 

Além disso, para efeitos de comparação, constatou-se que ao utilizar somente a platina 

suportada em carbono amorfo (Pt/AC) e grafítico (Pt/GC) os rendimentos de DMF foram de 9 

e 56%, respectivamente. Contudo, quando foi adicionado Co a estes dois catalisadores, ou seja, 

PtCo/AC e PtCo/GC, o rendimento de HMF foi elevado para 98%, revelando que a liga 

bimetálica é essencial para o processo, uma vez que as nanopartículas de platina e cobalto 

favorecem a hidrogenólise das ligações C=O e C-O, preservando as ligações C=C, formando 

quase que exclusivamente DMF (WANG, et al., 2014). 

Hu e colaboradores (2014b) realizaram estudos catalíticos utilizando sistemas baseados 

em rutênio (Ru/C) na presença do solvente THF, o qual pode ser sintetizado a partir do furfural. 

A fim de melhor compreender as particularidades da hidrogenação seletiva do HMF, os mesmos 

autores também estudaram outros sistemas suportados em carbono, como Ni-Raney, Pd/C, Pt/C, 

Rh/C e Ru/C, também em presença de THF. Então, as condições de reações adotadas para tais 

testes foram: concentração de HMF igual a 2,5 wt%; 5 mol % de catalisador; 20 mL de THF; 

20 bar para pressão de H2; velocidade de agitação de 500 rpm; temperatura de 453 K e tempo 

de reação correspondente a 2 horas. 

Portanto, Hu e colaboradores (2014b) notaram que o sistema Ru/C apresentou o melhor 

desempenho catalítico, com uma conversão de HMF e rendimento a DMF iguais a 90,7% e 

80,6%, respectivamente. O catalisador Pt/C demonstrou uma conversão de HMF de 50,9% e 

um rendimento a DMF de 16,2%. Já os sistemas Ni-Raney- Pd/C e Rh/C apresentaram 

conversões de HMF iguais a 100%, 69,8% e 47,3%, respectivamente, e baixas atividades 

catalíticas, com rendimentos a DMF próximos a 9,5%. Foi constatado que o solvente THF não 

possui atividade na hidrogenação de HMF a DMF e que os sítios ácidos no suporte de carbono 

promovem uma pequena influência na conversão de HMF. Além disso, os autores observaram 

um aumento tanto de conversão quanto de rendimento com a elevação das condições de 

temperatura, pressão de H2 e tempo, em que foram obtidos os melhores resultados para 473 K, 

20 bar e 150 minutos. 

Estudos sobre o catalisador bimetálico de Pd e Au suportado em carbono demonstraram 

que suas partículas metálicas promovem sob condições brandas a etapa de hidrogenólise e, 
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consequentemente, um bom rendimento a DMF no processo de hidrogenação seletiva do HMF. 

Dentre os testes realizados, o melhor resultado obtido foi uma conversão de HMF maior que 

99% e um rendimento a DMF de 96%, em que foram utilizadas as seguintes condições: 1,0 

mmol de HMF; 10 mL de THF; 0,17 mmol de HCl; 31,3 mg de catalisador Pd50Au50/C; 

temperatura de 333 K; pressão atmosférica de H2 e tempo reacional igual a 12 horas 

(NISHIMURA et al., 2014). 

De acordo com Nishimura e colaboradores (2014), o sistema catalítico PdAu/C 

apresenta um melhor desempenho em relação ao sistema Pd/C, destacando-se uma maior 

velocidade de produção de DMF. Foi proposto que a hidrogenação de HMF a DMF ocorre 

mediante duas etapas, são elas, a redução do grupo aldeído para álcool e a hidrogenólise do 

grupo hidroxil, assim como apresentado na Figura 2.6, na qual ainda podemos observar a 

possibilidade de geração de produtos provenientes do excesso de hidrogenação, como 2,5-

bishidroximetilfurano, 2,5-bishidroximetiltetrahidrofurano e 2,5-dimetiltetrahidrofurani. 

 

Fonte: Adaptado de NISHIMURA et al., 2014. 

Figura 2.8 - Etapas reacionais da hidrogenação do HMF em DMF. 

Zu e colaboradores (2014) realizaram estudos sobre o catalisador Ru/Co3O4 para a 

conversão de HMF a DMF. Este sistema apresentou elevada atividade e seletividade com a 

aplicação condições brandas, isto é, a conversão de HMF foi de 99% e o rendimento a DMF 

igual a 93,4%, com uma temperatura de 403 K, pressão de H2 correspondente a 7 bar, 0,1g de 

catalisador, 0,25g de HMF, 10 mL de THF e 24 horas reacionais, em que se notou também a 

permanência da atividade mesmo após 5 ciclos reacionais. Os autores observaram que neste 

tipo de sistema catalítico o Ru é responsável pela hidrogenação, enquanto que os óxidos CoOx 

atuam na absorção dos produtos da hidrogenação e, posteriormente, na quebra da ligação C-O. 
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Segundo De e colaboradores (2015), com o intuito de substituir o hidrogênio molecular 

na hidrogenação do HMF a DMF, têm sido estudados os sistemas em que o próprio solvente é 

a fonte de hidrogênio, em que se destacam solventes como ácido fórmico e álcoois. Nesse 

contexto, Scholz e colaboradores (2014, apud DE et al., 2015), realizaram estudos sobre o 

sistema formado por paládio suportado em óxido férrico (Pd/Fe2O3) e álcool isopropílico como 

solventes. Portanto, ao utilizar um reator de fluxo contínuo a uma temperatura de 453 K, foi 

obtida uma conversão de HMF de 100% com rendimento a DMF correspondente a 72%, em 

que o catalisador manteve a atividade mesmo após 47 horas de reação. 

Scholz e colaboradores (2014, apud DE et al., 2015) concluíram que os resultados do 

catalisador Pd/Fe2O3 foram melhores quando comparados àqueles que tinham Cu e Ni como 

fase metálica. Logo, os autores concluíram que a maior atividade de hidrogenólise do Pd/Fe2O3 

está associada à morfologia e tamanho de partícula do Pd e sua intensa interação com o suporte 

de óxido férrico (hematita). Ao ser comparado com o metanol, o álcool isopropílico proporciona 

maior seletividade, uma vez que exige uma menor temperatura de reação, contudo, ele apresenta 

algumas desvantagens, como reversibilidade na reação de transferência de hidrogênio e elevada 

pressão de hidrogênio. 

O ácido fórmico, devido à capacidade de ser tanto uma fonte de hidrogênio quanto um 

agente de desoxigenação, tem sido estudado para a utilização na hidrogenação seletiva do HMF. 

Assim, aquecendo-se uma solução de HMF em refluxo com THF, ácido fórmico e Pd/C, foi 

obtido um elevado rendimento a DMF (maior que 95%), com 100% de conversão do HMF a 

uma temperatura de 70 °C e durante 15 horas de reação. Também foram realizados 

experimentos de obtenção do DMF a partir da frutose, logo, em um sistema composto por ácido 

fórmico, H2SO4, Pd/C e THF a frutose foi desidratada a 423 K por 2 horas, gerando o HMF. 

Posteriormente, o HMF foi hidrogenado a 343 K por 15 horas, obtendo-se um rendimento em 

DMF de 51%. Porém, uma vez que o ácido fórmico necessita ser utilizado em conjunto com 

H2SO4, para obtenção de elevados rendimentos de DMF, são requeridos equipamentos 

resistentes à corrosão, fato que eleva os custos de produção e restringe sua ampla aplicação 

(HU, et al., 2014a; THANANATTHANACHON e RAUCHFUSS, 2010). 

Estudos demonstraram que as superfícies catalíticas de Cu possuem uma afinidade 

muito fraca com as ligações C=C, portanto, os aldeídos com insaturações α e β são adsorvidos 

na superfície metálica através do átomo de oxigênio da ligação C=O, fato que favorece a 

hidrogenação seletiva do HMF. Nesse sentido, uma vez que as reações de hidrogenólise da 
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ligação C-O envolvem prótons em seu mecanismo, o controle da acidez é essencial 

(NAKAGAWA et al., 2013). 

Os óxidos Al2O3 e Nb2O5 são suportes com características de acidez diferentes, as quais 

são afetadas pelas condições de preparo e tratamento. Desse modo, o uso destes suportes e seus 

óxidos mistos podem favorecer a produção de DMF a partir do HMF. Logo, uma vez que o Cu 

se apresenta como um bom metal para a hidrogenação seletiva, neste trabalho serão avaliadas 

as propriedades estruturais e químicas dos catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 na transformação do 

HMF em DMF.  
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

Neste capítulo será apresentada a metodologia para o estudo da hidrogenação seletiva 

do 5-hidroximetilfurfural para a obtenção de 2,5-dimetilfurano utilizando o catalisador 

Cu/Nb2O5-Al2O3. A metodologia pode ser dividida em três etapas, as quais são listadas na 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Etapas da metodologia. 

Então, cada parte é detalhada nas seções seguintes, constituindo, consequentemente, 

uma base de informações para a elaboração do Capítulo 4, no qual são apresentados e discutidos 

os resultados deste trabalho. 

3.1 Preparação do catalisador 

O suporte Nb2O5-Al2O3 foi preparado misturando Al2O3 (SBA-200) previamente 

calcinado a 773 K e ácido nióbico (Nb2O5-H2O, CBMM) em etanol para dar um conteúdo de 

25% de Nb2O5. A mistura foi agitada a 313 K por 3 h, posteriormente, o sólido foi seco a 393 

K durante 12 h e calcinado a 623 K por 2 h. O catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 foi preparado pelo 

método de impregnação seca utilizando-se uma solução aquosa de Cu(NO3)2 para a aquisição 

de um conteúdo metálico de 5% em peso. O sólido foi seco a 393 K por 10 h e em seguida 

calcinado a 623 K durante 2h. 

Após a etapa de preparação, o catalisador foi caracterizado por diversas técnicas, sendo 

elas: difração de raios X (DRX); fisissorção de N2, titulação com N2O; redução a temperatura 

programada de hidrogênio (TPR-H2); espectroscopia na região do infravermelho com 

transformada de Fourier e refletância difusa (DRIFTS) de piridina (Pyr); dessorção de amônia 

a temperatura programada (TPD-NH3), microscopia eletrônica de transmissão (MET) e de 

varredura (MEV), e espectroscopia Raman. 

Preparação do 
catalisador

Caracterização 
do catalisador

Avaliação 
catalítica
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3.2 Caracterização do catalisador 

3.2.1 Difração de raios X (DRX) 

As medidas de raios X foram realizadas com o intuito de determinar as fases cristalinas 

do catalisador. As análises foram efetuadas em um difratômetro (Rigaku Miniflex) com radiação 

Kα de Cu e comprimento de onda de 1,5418  Å. Foi utilizado o método de pó, e a faixa de 

varredura aplicada para a obtenção dos difratogramas foi de 2θ: 10-90° com um passo de 0,05°. 

3.2.2 Fisissorção de nitrogênio  

Essa análise foi efetuada para conhecer dados sobre a área específica, o diâmetro médio 

e volume dos poros do catalisador preparado. Foi utilizado um equipamento de adsorção-

dessorção de nitrogênio (Micromeritics ASAP-2020). Antes de fazer a análise, foi realizado um 

pré-tratamento da amostra que consistiu em submeter a uma temperatura de 403 K por 12 h. A 

amostra foi degaseificada até atingir um vácuo de 3 μm Hg a 523 K por 4 h. Posteriormente, 

foi resfriada até temperatura ambiente para determinar exatamente o peso da mesma. A análise 

foi realizada à temperatura de nitrogênio líquido (77 K). Para determinar a área específica foi 

aplicado o método B.E.T (Brunauer, Emmett e Teller) e para a distribuição do volume de poros 

foi aplicado o método Barret–Joyner–Halenda (BJH). 

3.2.3 Titulação com N2O 

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

espectrômetro de massa (Pfeiffer Prisma) e se realizou com o intuito de determinar a dispersão 

do cobre. O catalisador foi seco a 473 K durante 30 min sob He (30 ml/min), resfriado até 

temperatura ambiente e posteriormente reduzido com H2 (30 mL/min) a 623 K por 2 h, então 

purgado com He nesta temperatura por 30 min e resfriado até 363 K.  A 363 K foi passada uma 

vazão de 50 mL/min de uma mistura de 10%N2O/He por 1h. Depois, foi resfriado com He até 

temperatura ambiente, então, passou-se 5%H2/Ar com uma vazão de 30 mL/min e se aqueceu 

até 673 K com uma taxa de 10 K/min.  
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3.2.4 Redução à temperatura programada de hidrogênio (TPR – H2) 

A análise de TPR – H2 foi realizada em uma unidade multipropósito acoplada a um 

espectrômetro de massas (Pfeiffer Prisma). O catalisador foi seco a 473 K durante 30 minutos 

sob He (30 mL/min) e, posteriormente, resfriado até a temperatura ambiente. Como gás redutor 

foi utilizada uma mistura de 5% H2/Ar (30 mL/min). Foi observado o comportamento de 

redução da amostra juntamente com o aumento de temperatura, a qual variou de 298 K a 1173K, 

a uma taxa de 10 K/min.  

 

3.2.5 Dessorção de amônia a temperatura programada (TPD-NH3) 

A análise de TPD-NH3 foi realizada com o objetivo de determinar a força dos sítios 

ácidos do catalisador. O experimento foi feito no equipamento Micromeritics AutoChem II 

2920. Previamente à adsorção de NH3, a amostra foi seca a 423 K em He (25 mL/min) por 1 h 

e reduzida a 623 K durante 2 h com H2 (30 mL/min) e purgada com He nesta temperatura por 

30 min e posteriormente resfriado até 343 K. Então, a adsorção de NH3 em He (10% NH3/He, 

50 mL/min) foi realizada a 343 K por 30 min. Feito isto, a amostra foi purgada com He (25 

mL/min) por 1 hora para a remoção do excesso de amônia fisissorvida. A dessorção foi iniciada 

a 343 K com uma taxa de aquecimento de 10 K/min até alcançar a temperatura de 1173 K, e 

consequentemente, a dessorção foi acompanhada pelo detector de condutividade térmica (TCD) 

e assim obtido o perfil de TPD-NH3. 

3.2.6 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier e refletância difusa 

(DRIFTS) de piridina (Pyr) 

Os experimentos de DRIFTS-Pyr foram realizados para avaliar a natureza dos sítios 

ácidos do catalisador, em que foi utilizado o equipamento Nicolet iS50 com uma célula de 

refletância in situ da Harrick Praying Mantis. Com o objetivo de retirar possíveis contaminantes 

da superfície catalítica, o catalisador foi seco a 423 K em He (20 mL/min) por 1 hora. Em 

seguida, a amostra foi resfriada a temperatura ambiente, reduzida a 623 K por 2 horas com H2 
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(30 mL/min), purgada nesta mesma temperatura e resfriada sob atmosfera de He (20 mL/min). 

Então um espectro de referência (background) foi medido. A adsorção de piridina foi realizada 

por 1 hora a 303 K. Em seguida, a fase gasosa foi removida com He (20 mL/min) e um novo 

interferograma foi obtido, o qual foi relacionado com o de referência com o intuito de se obter 

o espectro dos sítios ácidos no sólido. 

3.2.7 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

As imagens de MET foram realizadas com a finalidade de determinar o tamanho de 

partícula do catalisador. Foi utilizado o equipamento FETEM, modelo JEM-2100F operado 

com uma voltagem de 200 kV. O catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 foi passivado com uma mistura 

de 2%O2/He a temperatura de nitrogênio líquido por 30 min e a  preparação da amostra se deu 

por meio de maceração e dispersão em isopropanol. O tamanho de partícula do catalisador foi 

calculado a partir da utilização do software Gatan-Digital Micrograph nas imagens de MET, 

medindo e contando aproximadamente 200 partículas. Posteriormente se realizou o histograma 

de frequência e se determinou o diâmetro médio de partícula. 

3.2.8 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram feitas no equipamento 

JEOL modelo JSM-7100F (5-30 kV) para observar a morfologia do catalisador. Efetuou-se um 

mapeamento da amostra para ver a distribuição de Nb sobre a alumina utilizando o detector de 

elétrons retroespelhados. Também se utilizou o detector de EDS (espectroscopia por energia 

dispersiva de raios X) para realizar uma análise qualitativa e semi-quantitativa dos elementos 

presentes no catalisador.  

3.2.9 Espectroscopia Raman 

As medidas de espectroscopia Raman foram obtidas a temperatura ambiente em um 

Microscópio Raman Confocal Witec alpha 300, usando a lente objetiva 50× e o laser verde com 

comprimento de onda 532 nm. Realizaram análises para os sólidos Cu/Nb2O5-Al2O3, Cu/Al2O3 
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(calcinado a 773 K) e Nb2O5 (calcinado a 623 K) para efeitos de comparação. Estas amostras 

foram passivadas antes de obter os espectros. A partir da relação entre as áreas das bandas 

obtidas foi determinado o grau de cobertura qualitativo (θ) de Nb2O5, o qual foi encontrado de 

acordo com a seguinte expressão: 

θ =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑢/ 𝑁𝑏 𝑂 − 𝐴𝑙 𝑂

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑁𝑏 𝑂
 

3.3 Avaliação catalítica 

As reações foram realizadas em um reator batelada (Parr) durante 10 horas em fase 

líquida, com uma agitação constante de 700 rpm. As condições iniciais de reação foram 423 K, 

pressão de H2 igual a 20 bar, 0,1 M de HMF dissolvido em THF (volume de solução igual a 50 

mL), e 0,3g de catalisador. 

Antes das reações o catalisador foi seco a 423 K, resfriado e reduzido sob uma vazão de 

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

vazão de He (30 mL/min) o sistema permaneceu por mais 30 min em 623 K e foi resfriado em 

He até atingir a temperatura ambiente. Uma vez que a redução não foi in situ, o catalisador foi 

passivado com uma mistura de 2%O2/He a temperatura de nitrogênio líquido e imediatamente 

colocado no reator. Durante a etapa de redução do catalisador, a vazão dos gases foi ajustada 

com um controlador de vazão mássica Brooks Instruments (modelo 0254), enquanto que no 

reator Parr a pressão, temperatura e agitação foram ajustados com o controlador (Parr 4848). 

A solução da reação foi preparada determinando-se a massa de HMF necessária para a 

concentração desejada, com auxílio de uma balança analítica e completando o volume do balão 

volumétrico (50 mL) com o solvente THF. 

A solução e o catalisador foram adicionados no reator. Assim, realizou-se a purga do 

sistema através do processo de pressurização com N2 a 1,5 - 2 bar e posterior despressurização, 

o qual foi repetido por três vezes. Feito isto, o sistema foi submetido a um fluxo contínuo de H2 

de pequena vazão durante 30 min a temperatura ambiente, a fim de promover a reativação do 

catalisador. Depois, foi realizada a pressurização com H2 até atingir a pressão de análise da 

reação. Posteriormente, iniciou-se o aquecimento, então, quando se atingiu a temperatura de 

análise, ligou-se a agitação e o tempo reacional passou a ser cronometrado. 
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Durante as reações, amostras líquidas de 1 mL cada foram retiradas, periodicamente, 

com intervalos de 1 hora, filtradas e injetadas no cromatógrafo. O monitoramento dos reagentes 

e produtos foi realizado utilizando-se o Cromatógrafo de gases (GC-MS, Shimadzu QP 2010 

Plus) equipado com uma coluna capilar SupelcoWax e acoplado a um espectrômetro de massas.  

Com base na literatura, as condições iniciais de reação foram: 0,3g de catalisador; 

pressão de H2, 20 bar; concentração de HMF, 0,1 M; temperatura de 423 K. Para a análise das 

condições de reação (temperatura de reação, pressão de H2, concentração de reagente e massa 

de catalisador) somente uma variável foi modificada, enquanto que as outras permaneceram 

constantes. O efeito da pressão manométrica de H2 foi avaliado 15, 20 e 25 bar e a temperatura 

de reação foi analisada em 373, 423 e 473 K. A concentração da solução de HMF foi avaliada 

a 0,05, 0,1 e 0,2 M e a massa de catalisador foi variada em 0,1, 0,3 e 0,5g.  

Na Tabela 3.1 é apresentado um resumo das condições adotadas para todas as reações 

realizadas. As condições do método cromatográfico são apresentadas na Tabela 3.2 e um 

esquema ilustrativo da unidade reacional é apresentado na Figura 3.2. 

Tabela 3.1 - Condições da reação de hidrogenação de HMF  com o catalisador Cu/Nb2O5-
Al2O3. 

Condições de reação 

Parâmetro variável 
Concentração 

HMF (M) 
Massa de Catalisador 

(g) 
Pressão de H2 

(bar) 
Temperatura 

(K) 

Concentração HMF 

0,05 

0,3 20 423 0,1 

0,2 

Massa de Catalisador 0,1 

0,1 

20 423 0,3 

0,5 

Pressão de H2 0,1 0,3 

15 

423 20 

25 

Temperatura de 
reação 

0,1 0,3 20 

373 

423 

473 
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Tabela 3.2 - Condições do cromatógrafo a gás – espectrômetro de massas. 

 

 

 

 

 

  

 

N2

H2

Painel de gases

Controlador

Reator Parr

Cromatógrafo de 
gases

Filtração

Saída de gases

 

Figura 3.2 - Esquema representativo da unidade de testes de avaliação catalítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros         GC-MS (Shimadzu QP 2010 Plus) 

Injetor                                          513 K  

Coluna                                          353 a 453  K  

Fonte de íons                                503 K 
 

Vazão do gás de arraste                1,14 mL/min 
 

Split                                              24 
 

Volume de injeção                        1µL 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos tanto da etapa de 

caracterização dos catalisadores quanto do processo de avaliação catalítica para a hidrogenação 

catalítica do HMF em DMF. Para melhor visualização, entendimento e comparação entre os 

resultados, a apresentação dos dados e informações obtidos procederá através de gráficos e 

tabelas, além disso, alguns dos cálculos realizados estão dispostos no apêndice. 

4.1 Resultados de caracterização 

O difratograma de raios X do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 (Figura 4.1) revelou picos 

de difração do suporte correspondentes a γ-Al2O3 (2θ = 46, 60 e 66°) (JCPDS N°. 48-0367). 

A região entre 2θ = 20-35° está relacionada com o Nb2O5 amorfo. Além disso, não foram 

observados sinais relacionados ao cobre, possivelmente, devido a uma adequada distribuição 

das partículas de Cu e/ou o baixo conteúdo metálico do sistema. 

 

Figura 4.1 - Difratograma de raios X do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. 
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Na Figura 4.2 é apresentado um diagrama com as etapas de transformação mais 

relevantes da alumina. De acordo com este diagrama, a fase γ-Al2O3 é o produto de 

decomposição da boemita (AlOOH), condição atingida a uma temperatura de 723 K. Estudos 

revelam que a γ-Al2O3 não possui uma estrutura bem definida, em que a deficiência pode estar 

limitada à superfície ou à fase bulk. Tal estrutura é baseada em um sistema cúbico no qual os 

cátions Al3+ podem ocupar, parcialmente, os interstícios tetraédricos e octaédricos, provocando 

a geração de vacâncias nas posições restantes e contribuindo para o aumento de acidez de 

Lewis. Nesta evolução de estruturas, de acordo com as condições de temperatura, a α-Al2O3 

sempre é formada no final das transformações térmicas, sendo esta a fase polimorfa 

termodinamicamente estável (BUSCA, 2014) 

Boemita
AlOOH γ-Al2O3 δ-Al2O3 θ-Al2O3 α-Al2O3

Gibbista
Al(OH)3

χ-Al2O3 κ-Al2O3

Bayerita
Al(OH)3

η-Al2O3

1273 – 1373 K

423 K

723 K 1023 K 1273 K 1473 K

1243 K573 K

523 K

1123 K

503 K Diaspora
AlOOH

773 K

1173 K

Toddite
Al2O3 0.2 H20

 

Fonte: Adaptado de LEVIN e BRANDON, 1998. 

Figura 4.2 - Estruturas de Al2O3 de acordo com a temperatura de calcinação. 

Notou-se que a nióbia calcinada a 623 K não sofreu uma completa cristalização, logo, 

os sinais de Nb2O5 amorfo sobrepuseram alguns picos de alumina. Nesse sentido, estudos 

apontam que a Nb2O5 permanece amorfa quando calcinada em temperaturas menores que 773 

K, em que a partir desta temperatura ocorre a formação das fases cristalinas: TT (monoclínica 

ou pseudo-hexagonal, calcinação entre 773 K e 873 K); T (ortorrômbica, calcinação entre 873 

K e 973 K); fase M ou B (calcinação a partir de 1073 K) e fase H em temperatura de calcinação 
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a partir de 1273 K (FALK et al., 2014; KO e WEISSMAN, 1990). Na Figura 4.3 é apresentado 

um esquema resumindo as modificações da estruturada nióbia de acordo com a temperatura de 

calcinação. 

 

Fonte: Adaptado de KO e WEISSMAN, 1990. 

Figura 4.3 - Estruturas do Nb2O5 de acordo com a temperatura de calcinação. 

A área específica do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 foi determinada por fisissorção de N2. 

Observou-se uma área B.E.T de 145 m2/g, volume de poro BJH (adsorção) de 0,35 cm3/g e 

diâmetro médio de poros de 9,0 nm. A isoterma identificada foi do tipo IV, a qual corresponde 

a sistemas mesoporosos, tal como foi evidenciado o diâmetro de poro (Figura 4.4). A dispersão 

do cobre foi calculada a partir da titulação com N2O, sendo encontrado um valor de 65%. Esta 

alta dispersão pode ser consequência da elevada área específica, a qual permite uma adequada 

distribuição da fase ativa. Estes resultados também coincidem com o comportamento observado 

na difração de raios X, já que não foi possível detectar picos de cobre.  
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Figura 4.4 – (a) Isoterma B.E.T. (b) Distribuição de diâmetros de poros do catalisador 
Cu/Nb2O5-Al2O3. 

Na Figura 4.5 é apresentado o perfil de redução à temperatura programada do catalisador 

de cobre suportado em nióbia-alumina. Nota-se que o pico em 573 K está relacionado com a 

redução do óxido de cobre (CuO) e, possivelmente, com a interação entre o metal Cu e espécies 

parcialmente reduzidas (tipo Nb2Ox) (JASIK et al., 2005; MARTIN et al., 2003). De acordo 

com Schmal e colaboradores (2000), o Nb2O5 promove um efeito de forte interação metal-

suporte, modificando a estrutura e propriedades do metal. O pico na região correspondente a 

1200 K está relacionado com a redução do Nb2O5 bulk, uma vez que a redução do Nb2O5 com 

hidrogênio, gerando o NbO2, ocorre em temperaturas elevadas, isto é, na faixa de 1073 K a 

1573 K (JASIK et al., 2005; SCHMAL et al., 2000). 

Mozer e Passos (2011) realizaram estudos de redução a temperatura programada dos 

sistemas Cu/Al2O3 e Cu/Nb2O5, cujos suportes foram calcinados a 823 K e 773 K, 

respectivamente, e o catalisador a 773 K. Estes autores encontraram que o perfil do Cu/Al2O3 

apresentou um pico a 563K, o qual foi atribuído à redução das espécies Cu2+ presentes em 

óxidos de cobre gerando as espécies Cu0 e Cu1+, e outro pico em 658 K, relacionado à redução 

das espécies Cu1+ em cobre metálico. Para o catalisador Cu/Nb2O5 foi constatado um pico em 

1223 K, o qual foi atribuído à redução da Nb2O5 bulk, além de notarem efeito de forte interação 

metal suporte. 

De acordo com a análise quantitativa do TPR-H2 para o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 

notou-se um consumo de H2 de 8,80 x 10-4 mol H2/g. Assim, foi possível observar uma 
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superação no consumo teórico de hidrogênio para a redução de óxido de cobre (CuO) a cobre 

metálico (Cu0) (7,87 x 10-4 mol H2/g), confirmando que no pico em 573 K também há uma 

contribuição da redução parcial do suporte Nb2Ox (JASIK et al., 2005; MARTIN et al., 2003). 

 

Figura 4.5 - Perfil de TPR-H2 do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. 

 O resultado da análise de TPD-NH3 para o catalisador estudado é apresentado na Figura 

4.6. Foram observados 3 picos de dessorção de amônia, detectados nas temperaturas 390 K, 

535 K e 790 K, os quais indicam que a força de acidez está distribuída de forma heterogênea 

na superfície do catalisador, com sítios ácidos de força fraca, intermediária e forte (GARCIA-

SANCHO et al., 2014). Diante disso, a quantificação dos sítios ácidos resultou em uma acidez 

total de 0,26 mol NH3/g. 
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Figura 4.6 - Perfil de TPD-NH3 do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. 

Wang e colaboradores (2015) realizaram estudos acerca da acidez de catalisadores à 

base de Nb e Al a partir de análises de TPD-NH3. Tais pesquisadores encontraram que todos os 

sistemas analisados, isto é, tanto Nb2O5 e Al2O3 puros (calcinados a 700 K e 900 K, 

respectivamente) quanto os de óxido Nb/Al, em que a carga de Nb foi variada entre 10% e 25% 

(calcinados a 800 K), apresentaram picos de dessorção de amônia centrados em, 

aproximadamente, 323 K, os quais estão relacionados com a presença de sítios ácidos fracos. 

Além disso, foram observados alguns picos próximos a 800 K, os quais confirmaram a presença 

de sítios ácidos fortes. Desse modo, apesar de nossa temperatura de calcinação ser de 623 K, 

nota-se uma semelhança nas regiões dos picos, indicando a variedade de sítios ácidos. 

Em outro estudo Liu e colaboradores (2016) realizaram experimentos de TPD-NH3 com 

o catalisador Cu/Al2O3 e encontraram picos de dessorção de NH3 correspondentes a sítios 

ácidos fracos, na região 373 K – 573K, e sítios ácidos de força moderada e forte, situados entre 

523 K e 873 K. Nota-se que tais resultados estão de acordo com aqueles encontrados em nossa 

análise, confirmando a presença de sítios ácidos de forças variadas. 
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O espectro de DRIFTS de adsorção de piridina é apresentado na Figura 4.7. Foi 

identificada a presença de sítios ácidos de Brønsted (BPy), correspondentes às bandas ~1540 e 

1510 cm-1 e sítios ácidos de Lewis (LPy), os quais estão relacionados com as bandas 1608 e 

1450 cm-1, em que são atribuídos ao complexo entre a piridina e sítio de Lewis. Notou-se 

também uma banda (1488 cm-1) de co-adsorção simultânea de piridina sobre os sítios ácidos de 

Brønsted e Lewis (L+B). Além disso, a banda constatada em 1590 cm-1 indica a adsorção de 

piridina através de ligação de hidrogênio (HPy) (NAIR et al., 2012; TANABE 1981, apud 

NAIR et al., 2012; ZAKI et al., 2014). 

1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400

HPy

L+B
BPy

1
5

1
0

15
40

14
50

14
88

15
40

15
90

In
te

ns
id

ad
e

Número de onda (cm-1)

16
08

LPy

 

Figura 4.7 - Espectro DRIFTS de adsorção de piridina do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. 

Os estudos de DRIFTS de piridina da nióbia calcinada em diferentes temperaturas (473, 

773 e 973 K), realizados por Nair e colaboradores (2012), indicaram que quando a nióbia é 

calcinada em baixas temperaturas ocorre o surgimento de sítios ácidos tanto de Lewis quanto 

de Brønsted, enquanto que a calcinação em elevadas temperaturas (973 K) promove a geração 

de sítios ácidos de Lewis, somente. Nesse sentido, em nossas análises, uma vez que a calcinação 

ocorreu a 623 K, observou-se a presença de acidez tanto de Lewis quanto de Brønsted. 
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Zaki e colaboradores (2014), ao realizarem análises de DRIFTS de piridina da alumina 

calcinada a 773 K notaram a presença de sítios ácidos de Lewis (1613, 1490 e 1445 cm-1) e 

espécies HPy (1595, 1577 e 1445 cm-1). Para estes autores, os sítios LPy estão associados com 

a disponibilidade superficial de sítios de alumínio insaturados coordenados tetraédricos ((Al3+)t) 

e octaédricos ((Al3+)o), enquanto que a adsorção de piridina por ponte de hidrogênio está 

associada com os grupos hidroxila na superfície da alumina, os quais são promotores de ligação 

de hidrogênio. 

A acidez da nióbia em alumina está relacionada com a presença das ligações Nb-O, 

originadas com a formação dos grupos NbO7 e NbO8 na superfície da alumina, os quais estão 

associados aos sítios ácidos de Brønsted, ou seja, a nióbia está presente em porções sobre a 

superfície da alumina, fato que reduz a interação entre estes óxidos e favorece a criação de sítios 

ácidos de Brønsted (RODRIGUES et al., 2012; SHISHIDO et al., 2010). 

 Na Figura 4.8 são apresentadas algumas imagens representativas da análise de 

microscopia eletrônica de transmissão (MET) de diferentes regiões do catalisador Cu/Nb2O5-

Al2O3 nas quais se pode observar que as partículas de cobre possuem forma pseudoesférica. Na 

Figura 4.9 é apresentada a distribuição dos tamanhos de partícula, os quais variaram entre 2 e 

6 nm, sendo o tamanho de partícula médio correspondente a 3,2 nm.   

 

Figura 4.8 - Micrografias de TEM do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. 
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Figura 4.9 - Distribuição dos tamanhos de partícula do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos catalisadores de Cu 

suportados são apresentadas na Figura 4.10. Foram observadas partículas sem uma morfologia 

definida e com superfície irregular (a). Nas imagens (c) e (d) podemos observar a presença de 

alguns grânulos de Nb distribuídos na superfície do catalisador. Enquanto isso, na imagem (b), 

uma vez que a Nb possui maior número atômico em relação ao Al, é possível notar a formação 

de “ilhas” de Nb dispostas sobre a alumina (zona mais escura).  

Rodrigues e colaboradores (2012) ao realizarem estudos acerca do suporte Nb2O5/Al2O3 

calcinado a 823 K, observaram que os resultados da MEV para as amostras com 1% e 5% de 

nióbia revelaram a presença de partículas sem morfologia definida e de superfície irregular, 

com uma distribuição uniforme da Nb na superfície da alumina. No entanto, para teores de Nb 

mais elevados (20%), as análises MEV revelaram a formação de porções de Nb com diferentes 

concentrações na superfície da alumina, indicando uma distribuição heterogênea da mesma. 

Então, tais resultados são análogos àqueles encontrados em nossas análises. 
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Figura 4.10 - Imagens de microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

De acordo com o espectro de EDS (espectroscopia de energia dispersiva) (Figura 4.11), 

pode-se observar que o conteúdo dos elementos O, Al, Nb e Cu no catalisador são 

correspondentes a 44,1; 32,0; 18,2; 22,8 e 5,7 wt%. Observou-se que os teores mássicos dos 

elementos presentes no catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 obtidos por meio da espectroscopia de 

energia dispersiva apresentam uma leve divergência em relação aos valores teóricos esperados, 

assim como podemos notar na Tabela 4.1. Logo, o fato das concentrações de Nb experimental 

serem superiores aos valores esperados sugere a distribuição não-uniforme do Nb na superfície 

da alumina, em que há uma concordância com os resultados da MEV.  

 

Nb 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 4.11 - Espectro de EDS para o catalisador de Cu/Nb2O5-Al2O3. 

Tabela 4.1 - Composição química do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. 

Elementos 
Composição (% m.m) 

Teórica 
Experimental 

(EDS) 
O 40,5 44,1 
Al 37,0 32,0 
Nb 17,5 18,2 
Cu 5,0 5,7 

 O espectro Raman do sistema Cu/Nb2O5-Al2O3, é apresentado na Figura 4.12 e para 

efeitos de comparação também foram apresentados os espectros dos sólidos Cu/Al2O3 e Nb2O5. 

Para os sistemas Cu/Nb2O5-Al2O3 e Nb2O5 foram observadas bandas nas regiões 150-350cm-1, 

650 cm-1 e 820 cm-1. Já o sistema Cu/Al2O3 não apresentou bandas características. Portanto, 

baseados em outras pesquisas, as bandas localizadas em 150-350 cm-1, 650 cm-1 e 820 cm-1 

estão relacionadas às vibrações das ligações Nb-O-Nb, Nb-O e O-Nb-O, respectivamente. 
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Figura 4.12 - Perfis de Espectroscopia Raman. 

García-Sancho e colaboradores (2014) efetuaram estudos de espectroscopia Raman de 

óxido de nióbia (Nb2O5). Tais autores observaram que uma ampla banda entre 500-750 cm-1 

pode estar relacionada com estruturas octaédricas levemente distorcidas de Nb2O6, além disso, 

constataram que as bandas de vibração entre 100 e 350 cm-1 correspondem aos modos de 

alongamento simétrico da nióbia e às vibrações das ligações Nb-O-Nb. Tais resultados estão de 

acordo com os estudos de Viswanadham e colaboradores (2013), os quais, sob as mesmas 

condições de calcinação, encontraram no espectro Raman do Nb2O5 bandas centradas em 707, 

313 e 245 cm-1, atribuídas à nióbia pseudo-hexagonal, e uma banda em 690 cm-1, relacionadas 

à estrutura ortorrômbica do Nb2O5. 

Burcham e colaboradores (1999) ao realizarem estudos sobre espectroscopia vibracional 

de catalisadores de óxido de nióbio suportados (calcinados a 723K), constataram que tanto para 

o sistema Nb2O5/Al2O3 quanto para Nb2O5·nH2O as bandas na região próxima a 980 cm-1 estão 

relacionadas com as vibrações das ligações ʋs(Nb=O), enquanto que as bandas nas regiões 

próximas a 883-935 cm-1 estão relacionadas com as vibrações das ligações ʋs([O-Nb-O]n). 

Nesse sentido, Pittman e Bell (1993) observaram que a presença de água na nióbia promove 

alterações nas bandas localizadas em regiões próximas a 890 e 660 cm-1, em que associaram tal 
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situação à formação de adutos ácido-base de Lewis entre a H2O e os cátions de Nb nos grupos 

Nb=O (presentes nas “ilhas de Nb”) e à formação de grupos Nb-OH. 

A partir de uma relação de áreas entre as bandas obtidas dos espectros Raman dos 

catalisadores Cu/Nb2O5-Al2O3 e Nb2O5, denominada θ, obteve-se uma proporção qualitativa da 

cobertura de Nb2O5 sobre Al2O3, desse modo, encontrou-se uma relação θ do catalisador 

Cu/Nb2O5-Al2O3 correspondente a 0,43. Assim, tal resultado confirma as constatações obtidas 

nas análises de MEV e DRX, ou seja, uma dispersão da nióbia na superfície da alumina com 

consequente formação de ilhas. 

4.2 Resultados da avaliação catalítica 

A hidrogenação seletiva do 5-hidroximetilfurfural (HMF) a 2,5 dimetilfurano (DMF) 

com o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 foi realizada a partir das condições iniciais apresentadas na 

Tabela 4.2. Efetuou-se a variação de 4 parâmetros, sendo eles a concentração da solução de 

HMF, massa de catalisador, pressão de H2 e temperatura de reação. Nesse contexto, enquanto 

um parâmetro era variável, os outros permaneciam constantes.  

Tabela 4.2 - Condições iniciais da reação de hidrogenação do HMF a DMF com o catalisador 

Cu/Nb2O5-Al2O3. 

Condições de reação 
Valor 
inicial 

Concentração solução de HMF 
(mol/L) 0,1 
Massa de catalisador (g) 0,3 
Pressão de H2 (bar) 20 
Temperatura (K) 423 
Agitação (rpm)   700 

 Os resultados da taxa inicial de reação e atividade por sítio (TOF) a 1h estão dispostos 

na Tabela 4.3. Observou-se que na variação da concentração do HMF, tanto a velocidade de 

reação quanto o TOF aumentaram com o incremento da concentração, já que quanto maior o 

número de moléculas reagentes por unidade de volume, maior é a probabilidade de essas 

moléculas colidirem de modo efetivo. 
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Na avaliação da massa de catalisador foi observado um comportamento proporcional: a 

atividade por sítio aumentou com o incremento da quantidade de catalisador. Este está 

associado à maior quantidade de sítios disponíveis para participarem na reação de 

hidrogenação. A tendência do TOF na avaliação da temperatura e da pressão de H2 foi similar; 

a atividade por sítio aumentou em princípio com o incremento destas duas variáveis, no entanto, 

um aumento excessivo não favoreceu seu desempenho na reação. 

Um aumento de pressão sugere um contato maior entre os reagentes, pois o número de 

colisões aumenta, provocando uma maior velocidade de reação e um aumento de temperatura 

provoca um aumento do movimento das moléculas. Movimentando-se mais rapidamente, as 

moléculas irão colidir com maior frequência, o que causará um aumento na velocidade da 

reação. Mas, nem todas as colisões levam à formação dos produtos, na realidade, somente uma 

pequena fração das colisões levam à transformação do reagente (PETER e JONES, 2001). 

 

 

Tabela 4.3 - Taxa inicial de reação e atividade por sítio (TOF) na hidrogenação do HMF com 

o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 a 1 h de reação. 

Parâmetro variável (-ra)o (µmol/s g cat) TOF (s-1) 

Concentração 
0,05 M 0,99 1,94 x 10-3 
0,1 M 1,33 2,60 x 10-3 
0,2 M 1,83 3,75 x 10-3 

Massa de 
catalisador 

0,1 g 0,33 6,43 x 10-4 
0,3g 1,33 2,60 x 10-3 
0,5g 1,82 3,55 x 10-3 

Pressão de H2 
15 bar 1,01 1,97 x 10-3 
20 bar 1,33 2,60 x 10-3 
25 bar 1,30 2,54 x 10-3 

Temperatura 
373 K -- -- 
423 K 1,33 2,60 x 10-3 
473 K 0,87 1,69 x 10-3 

 

Estes resultados sugerem que o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 em condições limpas de 

reação foi mais ativo para a hidrogenação de HMF quando os parâmetros variáveis foram: 0,2M 

para concentração de solução de HMF; 0,5g de catalisador; 20 bar de pressão de H2 e 

temperatura igual a 423 K. Enquanto isso nas outras condições os demais sistemas apresentaram 

menores atividades por sítio.  
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Nas Figuras 4.13 a 4.16 são apresentados, respectivamente, os efeitos da concentração 

de HMF, massa de catalisador, pressão de H2 e temperatura reacional no comportamento da 

conversão de HMF durante a reação de hidrogenação catalítica. Em todos os casos o nível de 

conversão aumentou gradativamente com o tempo de reação. Nota-se que a conversão 

aumentou progressivamente com a elevação da massa de catalisador, atingindo um máximo de 

89% a 10 h, quando se utilizaram 0,5 g na reação (Fig. 4.13). Em contrapartida, observou-se 

que os valores de conversão sofreram redução à medida que a concentração da solução de HMF 

foi elevada, em que o valor máximo foi de 75%, para a concentração de 0,05 M devido a que o 

número de moléculas de HMF para serem transformadas é menor (Fig. 4.14). 
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Figura 4.13 - Efeito da massa de catalisador na conversão da reação de hidrogenação do 

HMF com o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. Condições de reação: Temperatura, 423 K; 

Concentração de HMF, 0,1M; Pressão de H2, 20 bar. 
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Figura 4.14 - Efeito da concentração de HMF na conversão da reação de hidrogenação do 

HMF com o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. Condições de reação: Temperatura, 423 K; Massa 

de catalisador, 0,3g; Pressão de H2, 20 bar. 

Quando a conversão foi avaliada através da variação dos parâmetros pressão e 

temperatura observou-se que os melhores resultados foram obtidos para 20 bar e 423 K, cujos 

valores máximos foram 64% para ambas as condições (Fig. 4.15 e 4.16). No entanto, quando 

estas condições foram máximas (25 bar e 473 K) notou-se um ligeiro decaimento de conversão, 

fato que indica a perda de atividade do catalisador. Portanto, este comportamento indica que 

quando a pressão é elevada de 15 para 20 bar há um aumento da solubilidade de hidrogênio no 

solvente, fato que favorece a reação de hidrogenação do HMF em DMF, contudo, o incremento 

excessivo é prejudicial à reação. No caso de um incremento excessivo da temperatura (473 K) 

é possível que nesta condição estejam ocorrendo reações laterais (polimerização, 

descarboxilação, etc) que formam produtos indesejáveis os quais possam estar cobrindo a 

superfície do catalisador, e assim ficarem alguns sítios ativos indisponíveis para a 

transformação do HMF.  
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Figura 4.15 - Efeito da pressão de H2 na conversão da reação de hidrogenação do HMF com 

o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. Condições de reação: Temperatura, 423 K; Concentração de 

HMF, 0,1M; Massa de catalisador, 0,3g. 
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Figura 4.16 - Efeito da temperatura na conversão da reação de hidrogenação do HMF  com o 

catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. Condições de reação: Concentração de HMF, 0,1M; Massa de 

catalisador, 0,3g; Pressão de H2, 20 bar. 
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Nas Figuras 4.17 a 4.20 são apresentados, respectivamente, os efeitos da concentração 

de HMF, massa de catalisador, pressão de H2 e temperatura reacional no comportamento do 

rendimento a DMF para a reação em questão. Observa-se que os rendimentos obtidos após 10 

horas de reação se mantiveram ou sofreram aumento em relação à primeira hora reacional. Ao 

analisar o efeito da concentração de HMF no rendimento foi constatado que quando 

concentração é máxima (0,2 M) ocorre uma redução do rendimento a DMF, o qual atinge o 

valor de 75% após 10 horas de reação, sendo este resultado um reflexo do comportamento 

identificado para a conversão. No entanto, quando a concentração de HMF é de 0,1 M é obtido 

o melhor rendimento (85%). 

  

  

  

Figura 4.17 - Efeito da concentração de HMF no rendimento em DMF da reação de 

hidrogenação do HMF a DMF com o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. Condições de reação: 

Temperatura, 423 K; Massa de catalisador, 0,3g; Pressão de H2, 20 bar. 

Com o incremento na massa de catalisador de 0,1g para 0,3g se averiguou um 

progressivo aumento no rendimento a DMF, tanto a 1 h quanto a 10 h de reação, contudo, 

quando foram utilizados 0,5g de catalisador notou-se uma redução deste rendimento e após 10 
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horas, o valor final foi de 84%. Nesse sentido, uma vez que a conversão aumenta mais produtos 

são gerados, consequentemente, o rendimento a DMF é passível de sofrer uma redução. 

  

Figura 4.18 - Efeito da massa de catalisador no rendimento  DMF da reação de hidrogenação 

do HMF com o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. Condições de reação: Temperatura, 423 K; 

Concentração de HMF, 0,1M; Pressão de H2, 20 bar. 

No estudo do efeito da pressão de H2 sobre o rendimento da reação a DMF notou-se que 

o seu aumento em condições extremas (25 bar) não é favorável para o rendimento a DMF, assim 

como foi verificado para a conversão de HMF. Observa-se que o melhor rendimento (99,9 %) 

foi obtido para pressão de H2 correspondente a 15 bar, no entanto, nesta pressão foi obtida a 

menor conversão de HMF (~40%), logo, esta situação pode ser reflexo de uma menor 

quantidade de produtos gerada e formação majoritária de DMF. Todavia, quando a pressão foi 

elevada para 20 e 25 bar, as conversões passaram a ser próximas de 64 e 56 %, respectivamente, 

e o rendimento foi cerca de 85% para ambos os casos, indicando um efeito negativo da pressão 

elevada, fato que pode estar associado à hidrogenação do anel furânico e posterior abertura do 

mesmo. 
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Figura 4.19 - Efeito da pressão de H2 no rendimento a DMF da reação de hidrogenação do 

HMF com o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. Condições de reação: Temperatura, 423 K; 

Concentração de HMF, 0,1M; Massa de catalisador, 0,3g.  

A partir das análises de variação da temperatura foi verificado que o seu aumento não 

favorece o rendimento a DMF. Nota-se que após 10 horas de reação o rendimento a DMF para 

a temperatura de 373 K foi de 99,9 %, enquanto que a 473 K este valor foi de 82%. Tal fato 

evidencia que a redução do rendimento pode estar relacionada com formação de outros produtos 

da reação, como 5-metil-2-furanometanol, 3-metilpentanal e 2,5-dimetiltetraidrofurano entre 

outros. 



61 
 

  

Figura 4.20 - Efeito da temperatura no rendimento a DMF da reação de hidrogenação do 

HMF com o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. Condições de reação: Concentração de HMF, 

0,1M; Massa de catalisador, 0,3g; Pressão de H2, 20 bar. 

Hu e colaboradores (2014b) realizaram estudos sobre a hidrogenação seletiva do HMF 

em DMF utilizando o catalisador de rutênio suportado em carbono (Ru/C). De acordo com estes 

autores, a atividade catalítica do catalisador para tal reação depende, fortemente, das condições 

reacionais, como temperatura, tempo, carga de catalisador, pressão de H2, concentração de 

HMF e velocidade de agitação. Assim, ao analisarem o efeito da concentração de HMF na 

conversão, utilizando THF como solvente, pressão de H2 igual a 20 bar, velocidade de agitação 

500 rpm, temperatura de 473K e 2 horas como tempo reacional, constataram que o aumento da 

concentração de HMF provocava uma queda tanto da conversão de HMF quanto do rendimento 

a DMF. 

Nesse sentido, ao efetuarem estudos acerca do efeito da pressão entre 5 e 30 bar, estes 

mesmos autores encontraram que tanto a conversão de HMF quanto o rendimento em DMF 

sofrem aumentos até 20 bar, em que a partir deste ponto a conversão permaneceu constante e o 

rendimento sofreu progressivo decaimento. Porém, ao analisarem o efeito da temperatura em 

uma pressão constante de 20 bar, Hu e colaboradores (2014) observaram que tanto a conversão 
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de HMF quanto o rendimento em DMF apresentaram aumento até 493 K, em que após esta 

temperatura a conversão permaneceu constante e o rendimento sofreu decaimento. 

Analogamente, Guo e colaboradores (2016) ao realizarem estudos de hidrogenação do 

HMF em DMF com o catalisador bimetálico de cobalto e cobre suportado em N-grafeno-

alumina (CuCo/NGr/α-Al2O3) encontraram resultados semelhantes para o efeito da pressão de 

H2 sobre a conversão de HMF, isto é, notaram que sob as condições de 1 mmol de HMF, 100 

mg de catalisador, 2 mL de solvente (THF), e agitação de 600 rpm, a partir de 15 bar os valores 

de conversão permaneceram constante, maiores que 99%. Mas, estes autores observaram que o 

aumento de pressão favoreceu o rendimento a DMF, o qual foi maior que 99%. Além disso, ao 

analisarem o efeito da temperatura adotando uma pressão de H2 igual a 20 bar, estes autores 

constataram que tanto a conversão de HMF quanto o rendimento em DMF foram proporcionais 

à elevação da temperatura. 

Estudos de produção de DMF a partir da hidrogenação catalítica do HMF utilizando o 

catalisador Ru/Co3O4, realizados sob as condições de 0,1g de catalisador, 0,25g de HMF, 10 

mL de THF e 24 horas de reação revelaram que para uma pressão de H2 igual a 7 bar, o aumento 

de temperatura (383K a 413K) provoca um pequeno aumento no rendimento a DMF. Enquanto 

isso, em uma temperatura de 403 K, ao aumentar a pressão de H2 de 5 para 10 bar os autores 

notaram que a o rendimento a DMF sofreu incremento, indicando que a atividade catalítica foi 

melhorada, porém, quando a pressão foi alterada para 15 bar, observou-se um decaimento de 

rendimento a DMF, evidenciando o acontecimento de uma reação de abertura do anel furânico. 

Em contrapartida, para todas as situações, a conversão de HMF permaneceu constante e maior 

que 99% (ZU e colaboradores, 2014). 

Na Figura 4.21 são apresentados os rendimentos dos produtos da reação de 

hidrogenação do HMF em DMF (em condições padrão) de acordo com o tempo reacional. 

Observa-se que o rendimento a DMF é máximo (97%) em 30 minutos de reação, 

posteriormente, sofre uma redução e se estabiliza em (85%) até 10 horas reacionais. Dentre os 

principais produtos secundários destacam-se o 5-metil-2-furano metanol,  3-metil-pentanal, 

2,5-hexanediol, 2,5-dimetiltetraidrofurano, entre outros. Na tabela x estão relacionados os 

rendimentos de cada produto reacional de acordo com o tempo de reação. 
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Figura 4.21 - Rendimento dos produtos da reação de hidrogenação do HMF com o 

catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3. Condições de reação: Temperatura, 423 K; Concentração de 

HMF, 0,1M; Massa de catalisador, 0,3g; Pressão de H2, 15 bar. 

Tabela 4.4 - Rendimentos dos produtos reacionais a condições de 0,1M, 15 bar, 0,1 M, 0,3 
gcat e 700 rpm - (a). 2,5-dimetilfurano ,  (b). 5-metil-2-furanometanol, (c). 3-metil-pentanal, 
(d). 2,5-dimetiltetraidrofurano, (e). 2,5-hexanediona,(f). 5-metil-2-furaldeido, (g). 5-metil-

furfuril alcool, (h). 2,5-hexanediol, (i). 3-metil-4-pentenol. 
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HMF utilizando catalisador bimetálico de níquel e cobalto suportado em carbono, sob as 
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Tridecano, 0,184g; 403 K e 10 bar de H2. Ao analisarem a distribuição dos produtos estes 

autores observaram que o HMF foi totalmente convertido em 3 horas de reação, em que o 

rendimento a DMF era de 36% na primeira hora de reação e atingiu 91% em 7 horas reacionais, 

enquanto que os principais produtos secundários foram 2-hidroximetil-5-metilfurano e bis-

hidroximetilfurano.  

Zu e colaboradores (2014) estudaram a conversão de HMF em DMF utilizando o 

catalisador de Ru/Co3O4 sob as seguintes condições: 0,1g de catalisador; 5%Ru/Co; 0,25g de 

HMF;10 mL de THF; 403 K e 7 bar de H2. Portanto, ao analisarem o rendimento dos produtos 

de reação, estes autores constataram que o rendimento a DMF aumentou progressivamente com 

o tempo reacional, em que atingiu o máximo (93%) em 12 horas de reação. Além disso, foram 

obtidos como principais produtos intermediários o bis-hidroximetilfurano e o 2-hidroximetil-

5-metilfurano, os quais foram notados a partir de 3 horas de reação. 
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CAPÍTULO  5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1 CONCLUSÕES 

O catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 apresentou uma acidez distribuída em sítios ácidos tanto 

de Lewis quanto de Brønsted de força fraca, média e forte, assim como foi indicado pelas 

análises de TPD-NH3 e DRIFTS-Pyr. Além disso, as análises de MET evidenciaram tamanhos 

de partícula entre 2 e 6 nm. A adição de Nb2O5 para a formação do catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 

promoveu a formação de porções de nióbia amorfa sobre a superfície da alumina, tal como foi 

comprovado nas análises de MEV. 

Nas condições de reação utilizadas nesta pesquisa observou-se que o nível de conversão 

aumentou progressivamente com o tempo reacional. Após 10 h de reação em todos os testes 

catalíticos realizados, detectou-se um rendimento a 2,5-dimetilfurano superior a 75%. O efeito 

da concentração de HMF indicou que o seu aumento não é favorável tanto para a conversão de 

HMF quanto para o rendimento a DMF. O efeito da pressão parcial de hidrogênio e a 

temperatura de reação evidenciaram que um incremento favorece a conversão de HMF, 

entretanto, um excessivo aumento proporciona um efeito negativo no desempenho do 

catalisador e no rendimento a DMF. Além disso, o efeito da massa de catalisador demonstrou 

que o seu aumento possui uma contribuição positiva tanto para a conversão de HMF quanto 

para o rendimento a DMF. 

5.2 SUGESTÕES 

 A reação de hidrogenação catalítica do 5-hidroximetilfurfural para a obtenção de 2,5-

dimetilfurano com o uso de catalisadores suportados em óxidos mistos tem sido pouco 

explorada e exige uma expressiva atenção quanto aos parâmetros reacionais adotados. 

Consequentemente, sugere-se realizar: novas pesquisas avaliando a acidez e o efeito de outras 

fases ativas utilizando novos metais; análises de espectroscopia de fotoelétrons por raios X, 

com o intuito de obter informações sobre o estado de oxidação dos elementos na superfície do 

catalisador; determinação do parâmetro de Weisz Prater para comprovar a ausência de 

fenômenos difusionais; e a avaliação da reação nas condições de 0,5g de catalisador, 

concentração de HMF igual a 0,2 M, temperatura de 423K e 20 bar de pressão de H2. Também 
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é sugerido a proposição de algum modelo cinético para contribuir como melhor entendimento 

do processo de hidrogenação do HMF. 
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APÊNDICE 1: CÁLCULOS GERAIS 

1.1 CÁLCULOS UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DO CATALISADOR 

 

Determinação do volume de poro dos suportes: 

Após calcinação, determinou-se o volume de poro dos suportes pesando uma 

determinada massa e adicionando água gota a gota com auxílio de uma bureta volumétrica até 

provocar uma saturação na amostra. Portanto: 

 Volume de poro do suporte = ao volume de água absorvida = 0,9 mL/g 

Preparação do catalisador Cu/Al2O3-Nb2O5 

 Para preparar 10g de catalisador de Cu a 5%: 

 

10g cat.   100% 

X    5% Cu   

 

X = 0,5g de Cu ⸫ 9,5g de Al2O3-Nb2O 

 Volume de solução do precursor 

9,5g Nb2O5-Al2O3 x 0,9 mL/g = 8,5 mL solução do precursor 

 Concentração = massa/volume da solução = 0,5g Cu/8,5 mL = 0,058 g/mL 

 Massa de precursor (Cu(NO3)2) 

 

63,546g Cu  241.60g Cu(NO3)2.3H2O 

0,5g Cu  Y 

 

Y = 1,90g Cu(NO3)2.3H2O dissolvidos em 8,5 mL de H2O. 
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1.2 EQUAÇÕES UTILIZADAS PARA CONVERSÃO E RENDIMENTO 

A conversão dos reagentes, e rendimento dos produtos foram determinados de acordo 

com as seguintes expressões: 

 

Conversão (%) =
N°.  mols iniciais HMF − N°.  mols finais HMF  

N°.  mols iniciais HMF 
∗ 100 

Rendimento de produto DMF (%) =
N°.  mols DMF produzido  

∑ N°.  mols de todos os produtos
∗ 100 

 

1.3 EQUAÇÃO UTILIZADA PARA DETERMINAÇÃO DO TOF 

 A atividade por sítio na hidrogenação do HMF com o catalisador Cu/Nb2O5-Al2O3 foi 

calculada de acordo com a seguinte equação: 

 

TOF (s^1) =
Velocidade inicial de reação (mol / s  g)

mol de Cu superf./ g 
 

1.4 CÁLCULO DA TAXA INICIAL DE REAÇÃO (-ra) 

A taxa inicial de reação foi obtida a partir dos valores de conversão de HMF em 1 hora 

de reação, considerando uma reação de pseudo-primeira ordem.  

Para uma reação de primeira ordem, em reator batelada a volume constante: 

 - ln(1 – 𝑋a) = 𝑘𝑡 

Onde: Xa = conversão de HMF;  

𝑘 = velocidade específica de reação;  

t = tempo 

E a taxa inicial de reação a partir da seguinte expressão: 
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 (−𝑟 )  =  k𝐶                                                    

 

Ca0   = (Na0)/v 

 

Onde: Ca0 =   Concentração inicial de reagente;  

V = volume; m = massa de reagente; 

Na0 = quantidade molar de reagente. 

 

 Para a condição de concentração de HMF igual 0,1 M e volume de solução 50 mL: 

Número de mols iniciais de HMF (Na0) = 0,01 (mols/L)x(0,05 L)  

Na0 = 0,005 mols 

Conversão de HMF (X) = 25,12% 

Massa de catalisador (m) = 0,3018g 

Tempo (t) = 1h = 3600s 

 

(−ra) =
−ln (1 −

X
100

)

m · t
∙ 𝑁 ∙ 10  

 

(−ra) =
−ln (1 −

25,12
100

)

0,3018
∙

1

3600
∙ 0,005 ∙ 10  

 

(−ra) = 1,33
μmol

g ∙ s
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1.5 CÁLCULO DA DISPERSÃO DE Cu 

 Após integração automática (origin) do pico de consumo de H2 superficial no perfil de 

redução (Intensidade vs tempo (s)), a área foi de 1,31·10-5.  

 Tiramos manualmente os seguintes dados do perfil de tempo (s) vs  intensidade 

passando uma linha imaginaria de inicio ao fim do pico. 

      I1 = 1,02·10-7 

I2 = 1,02·10-7 

t1 = 7,40·103 

t2 = 8,26·103 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = = 1,02 · 10 ; 

𝐵𝑎𝑠𝑒 = 𝑡2 − 𝑡1 = 8,60 ∙ 10 ; 

 Á𝑟𝑒𝑎 = 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝟖, 𝟕𝟕 ∙ 𝟏𝟎 𝟓 

 Cálculo do número de mols de H2 (nH2) e relação entre áreas 

Volume 5% H2/Ar = 8,60 ∙ 10 /60   

Volume 5% H2/Ar = 14,33 𝑚𝑖𝑛 · 30 = 430,025 mL  

Volume de H2 = (430,025 mL/0,05)*1000  

Volume de H2 = 0,0215 L  

Logo,  nH2 = 0,0215 L / 0,082·298 = 0,00088 mols 

8,77·10-5   0,00088 mols H2 

1,31·10-5      X                     
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Portanto    X= 0,00013 mols H2 

 De acordo com as equações: 

N2O   +   2 Cu  Cu2O + N2 

Cu2O + H2  2 Cu + H2O 

1 mol de H2  2 mols de Cu  

0,00013 mols H2 *2 = 0,00026 mol de Cu superficial 

Massa de catalisador = 0,5088g (oxidação 50 mL/min com N2O por1h) 

Massa total de Cu = 5%·0,5088  

Massa total de Cu = 0,02544g 

Número de mols totais de Cu =
,  

,
 

Número de mols totais de Cu = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒 𝒎𝒐𝒍𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒖  

Portanto:  

Dispersão =
,     

,    
∙ 100 = 𝟔𝟓, 𝟓%  

 

1.6 CÁLCULO DE TPD-NH3 

 Vazão de NH3 

2,3% NH3/He = 55 mL/min 

NH3 = 1,265 mL/min = 1,27 · 10-3 L/min 
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 Condições de calibração do equipamento: 

P = 0,72 atm 

T = 20 °C = 293,15 K 

R = 0,082 L·atm/K·mol 

𝑛 =
.

.
=

, · ,

, · ,
= 3,79 · 10 mol NH3/min 

 Cálculo da quantidade de NH3 dessorvida 

Do perfil de TPD original (intensidade TCD vs tempo (min)) foi obtida a área 

correspondente aos picos. Foi traçada uma linha imaginária unindo 2 pontos (X1,Y1 e 

X2,Y2): 

X1 = 0,23 

Y1 = 0,00011 

X2 = 99,72 

Y2 = 0,002600 

Área 1 = 
, ,

∙ (99,72 − 0,23) 

Área 1 = 0,135 

n1 = 3,79·10-5·(99,72 – 0,23)  

n1 = 0,00377 mol NH3 

Área 1’ = 0,921 (área obtida da integração automática (origin) do pico de NH3) 

Mols de NH3 dessorvido  =  
, ∗ ,

,
  

Mols de NH3 dessorvido  = 0,0258                       
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Massa de cat.= 0,0997g 

Moles totais de NH3 dessorvido/g cat. = 
,

,
  

Moles totais de NH3 dessorvido/g cat. = 0,26 

 

 

 

 


